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 المسرد -0

 

 المختصرا  )ال ينابق  ل  النسخة المربية( 1-1

 

 التماريف 1-2

 

 وى الزبان  الواردة أو الصادرة.الشخص الذي يمالج شكا :الموظف )مستخد  النظا (
 

. وال يمكر  أو سررقتها أو  ابهرابميثرة  حال فئد ياالب زبو  ما باسترجا ه ف  المبلغ الذي المبلغ الماالب به:
 الارود البريدية. ف  مختصر المبلغ المحدد المبلغ الماالب به أ  يتجاوز

 

إذا تر  المثرور  إذا تمرذر تحديرد مكرا  البميثرة أو قانونا ف  حال ما مسؤولال رمز يوفره الشريك :رمز الترخيص
 وه  مصابة بماب. ليها 

 

وتتول  شركة مرا  مكتب مركزي ُيستخد  لغرض است   وإرسال الالبا  بشت  الوسانل المتاحة. :مركز اتصال
 تشغيل مركز االتصال بهدف توفير الد   فيما يتملق بمنتجا  ما أو ممالجة استم ما  الزبان . 

 

أي شكاوى أو البا  استم   متصلة بتوفير الخدمة البريدية ُتئرّد  خر ل المهرل المحرددة فر  مختصرر  :االبةالم
  الارود البريدية.

 

دو  ظهرور أي  ارب واضرح  لر   إليره للمرسرل فر  حرال تسرلي  البميثرة ينابرق المارب الخفر  :المارب الخفر 
 التوزيع.  بمد لمفئودةا المحتويا  الماب أو المرسل إليه غ فها، ولك  يكتشف

 

  انخفاض قيمة أو فاندة البميثة، وقد تئع مسؤولية ذلك  ل   اتق المستثمر الممي . :الماب
 

 المستثمر الممي  ف  البلد مئصد البميثة. المستثمر الممي  ف  المئصد:
 

 به بموجب الئانو  الوان .توزيع البميثة  ل   نوا  غير المنوا  الوارد  ل  اللصيئة وغير مصرح  :خاأ ف  التوزيع

 

   ملية ترم  إل  توفير المزيد م  المملوما  أو تبديد الشكوك أو حل المشاكل وفئا لالب الزبو  أو شكواه. :االستم  
 

 المرسل. بها صرح الت  محتوى ارد بئيمة مصرح بها وفئا للئيمة :الئيمة المصرح بها

 

 وزيمها.أي بميثة ال يمك  المثور  ليها أو ت :الفئد
 

اريئة توجيه ارود بريدية مرسلة    اريق مستثمر ممي  وسيا والت  ال يبررر  رددها أو  :المبور المكشوف
 وزنها إ داد إرساليا  بريدية مغلئة لبلد المئصد.

 

 المستثمر الممي  ف  البلد مصدر البميثة. ر:المستثمر الممي  ف  المصد

 اا بلد أو موظف ما وقياسه قياسا كّمياً.الوسانل الت  تتيح تئيي  أد مؤشر األداا:
 

يئصد بها سلسلة م  األنشاة أو مسارا  الممل بوتيرة الخاوة تلو األخرى الواجرب اتبا هرا برنفس  :اإلجرااا 
 الترتيب بغية إنجاز مهمة ما  ل  نحو صحيح )مع تحديد نئاتْ  البداية والنهاية(.
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 كا  إل  آخر.إرسال بميثة م  م :إ ادة توجيه/إرسال بميثة
 

رة كررل بميثررة بريديررة تصررادرها السررلاا  المختصررة )المسررتثمر الممرري  أو الجمررارك أو السررلاا  : بميثررة مصرراد 
  األمنية، إلخ( بسبب احتوانها  ل  أشياا ممنو ة.

 

يئصد بهذه المبارة أّي مجمو ة مر  المواصرفا  يضرمها االتحراد البريردي المرالم  ألغرراض الممليرا   :المميار
 ئنيانية والتشغيلية وغيرها م  الممليا  الت  يكو  توحيد الممارسا  فيها أمرا ضروريا. الت
 

 مرور البمانث البريدية  بر خدما  بلد ثالث. :المبور
 

 والفواتير. CN 23ف  اإلقرارا  الجمركية  الئيمة اإلجمالية لمحتوى البميثة المبينة :الئيمة المصرح بها
 

  ة م  البا  االستم   )البا  وردود( الرامية إل  تسوية الماالبا  بواساة النظا .سلسل :ممالجة االستم  

 

 نماذج االتحاد البريدي المالم  1-3

 

CN 07 إشمار است  /تسلي /دفع/قيد 

CN 08   استم 

CN 13 .بيانا  ف  حالة حجز بميثة بريدية محضر 

CN 15 لصيئة اإل ادة 

CN 17 :تصحيحه، أو تمديل قيمة التأدية أو إلغانها. أو المنوا  تمديل أوُيستخد  ل سترداد،  الب 

CN 18  إقرار يتملق بمد  است   )أو باست  ( بميثة بريدية 

CN 23  إقرار جمرك 

CN 24 )محضر )مخالفا  متملئة ببمانث بريد الرسانل وبمانث الارود البريدية بئيمة مصرح بها 

CN 29ter ةقسيمة دولية لتأدية الئيم 
CP 72   .إرسال حافظة/جمرك  إقرار نموذج رباة 

CP 77 قانمة األجور 

CP 78  ورقة تحئيق 

CP 87  جوا والارود الجوية المنئولة والارود الاريق. الارود الساحية قانمة  
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  المقدمة -2
 

 م  المميني  المستثمري   اإلنترن  ل  الئان  البريدية الخاص بالارود االستم   لنظا  التشغيلية تمّك  اإلجرااا 

 فر  مجرالْ  ممالجرة المرالم  ومختصرر الاررود البريديرة البريردي اإلجرااا  المنبثئة    اتفاقية االتحراد تابيق

 ممالجة االستم ما  إجرااا  ف  تكييف هذه الابمة الثالثة ويكم  الغرض م  والمسؤولية. الزبان  استم ما 

االستثمار  مجلس الت  وافق  ليها التغييرا  هذا التحيي  ويمكس .اإلنترن   ل  الئان  االستم   الجديد مع نظا 
 . 4102ف  دورته األول  لما   البريدي

 

شكله بصرورة  أو مضمونه لتحسي  اقتراح بأي مفيدا وسهل االستخدا  بأكبر قدر ممك ، نرحب الدليل ولجمل هذا
 المنروا   لر  اإللكترونر  البريرد اريرق    الدول  المكتب إل  الشأ  بهذا تمليئاتك  ترسلوا أ  مستمرة. ويمكنك 

 .parcels@upu.int التال :
 

بهر   االتصرال الواجرب لألشرخاص بيانرا  وتتوفر لدى برنامج تحسي  نو ية الخدمة التابع للمكتب الردول  قا ردة
يحردد الجهرة التر  يجرب  مسرتثمر ممري  أ  الزبرو . ويتمري   لر  كرل فيمرا يتملرق بالمراسر   المتصرلة بخدمرة

 بهرذا 0 الملحرق االتصال بها وأ  يضرم  تحيري  البيانرا  الخاصرة بهرا كلمرا اررأ تغييرر  ليهرا، وذلرك باسرتخدا 

وفيما يتملرق بتحيينرا  مجمو رة الاررود البريديرة الشربكية، يرجر  االتصرال بالشرخص المفروض لره فر  الدليل. 
 التحيينا . هذهب لمّدك مؤسستك  

 

 مملوما  ذا  اابع  ا  2-1

 

يمّكرر  نظررا  االسررتم   الئرران   لرر  اإلنترنرر  مراكررز اسررتم ما  الزبررا  التابمررة لمسررتثمرْي  ممّينررْي  مرر  تبررادل 
المرا  )مثرل تلرك المتملئرة بتغييرر المنروا  والبرا  إ رادة التوجيره أو أي مملومرا  تمرذر  المملوما  ذا  الارابع

ها خ ل  ملية استم   ممينة،  ل  غرار المملوما  المتملئة بتأخر التوزيع والئيود المفروضة والمسانل توفير
 .الجمركية(

 

ذا  اابع  ا  بشأ  خدما  الارود الواردة التر  يئردمها المسرتثمرو  الممينرو   مملوما   ل  االا ع ويمك 
  لر  ل تحراد الشربك  الموقرع واألشرياا الممنو رة(  لر  المفروضرة والئيرود التوزيرع )مثل تلك المتملئرة بممرايير

 التاليي : المنواني 

 .www.upu.int/en/activities/parcels/parcel-post-compendium.html مجمو ة الارود البريدية الشبكية: -

 .www.upu.int/en/activities/customs/list-of-prohibited-articles.html قانمة األشياا الممنو ة: -
 

 الغرض م  هذا الدليل 2-2

 

الرورق منرذ شرهر ينراير   لر  الئران   CN 08االسرتم   إجرراانظا  االستم   الئان   لر  اإلنترنر  محرل لئد حّل 
 الموقرع  لر  واحرد. وتتراح آ  فر  اإلجرراا هرذا اسرتخدا  النظرا  مرع يجروز وبالترال  فر  ،4112"كانو  الثران " 

 نفسه. النظا  ف   ليها االا ع ويمك  النظا ، قانمة مستخدم آخر نسخة م   ل تحاد الشبك 
 

 وحردة خاصرة مر  وحردا  تابيرق    ر   برارةنظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  الخاص بارود االتحاد هو و

 ممالجرة وتسرريع تسرهيل ممتمد م  جانب االتحاد البريدي المالم  وضمته المؤسسة الدولية للبريرد بهردف شبك 

 .المميني  المستثمري  بي  فيما الارود فنا  بجميع المتملئة الزبان  ما استم 
 

زبران   خدمرة إجرااا بر ألحكرا  المتملئرةنظرا  االسرتم   الئران   لر  اإلنترنر  مكّمر  لالتشرغيل  ل ويمتبر الدليل
التر   ريديرةالب الاررود نظرا  مر  051 المرادةالسريما  الاررود البريديرة،الاررود المنصروص  ليهرا فر  مختصرر 

mailto:parcels@upu.int
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نظرا   االسرتم ما  فر  إارار الت  تنّظ  االنتئال م  مستوى إل  مستوى آخر م   ملية ممالجرة تصف الممايير
  .االستم   الئان   ل  اإلنترن 

 

الحصرص البريرة  إيجراب   لر  صرحيح لره ترأثيرنظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  بشكل ونظرا أل  استخدا  
فر   ملهر  اليروم  المتصرل  خدمرة الزبرو مسرا دة مرديري يرمر  هرذا الردليل إلر  ٪(، 5ة ) ر و للبريد الروارد

  .الدنيا أهداف األداا م  أجل تحئيقمراكز االتصال خدمة الزبو  وموظف  بمراقبة 
 

 مراجمة هذا الدليل 2-3

 

جرراا تمردي    ليره إال وال يجروز إ. نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  سرنويايمك  مراجمة الدليل التشغيل  ل
 .بموافئة مجلس االستثمار البريدي

 

 إنشاا مراكز االتصال الخاصة بخدمة الزبو  2-4

 

 فر  بمرا برالارود الدوليرة، المتصرلة المشاكل اتصال لحل مراكز المستثمري  المميني  إنشاا  ل  يتمي  -أ

 .االستم ما  ذلك

 صال لفاندة المستثمري  المميني  والزبان  ف  مجمو ةيجب أ  تنشر المملوما     إنشاا مراكز االت -ب

الشررربكية: االسرر  والمنرروا  والمدينرررة والرمررز البريرردي والهررراتف والفرراكس والبريرررد  البريديررة الارررود
. اإللكترون  والموقع الشبك  وسا ا / أيا  الممل )التوقي  المحل ( واللغا  الت  يمك  التواصل بهرا

 .راكز االتصال  ل  صميد دول وينبغ  إتاحة الوصول إل  م
 

 

 نظام االستعالمات الدولية الموحد -3

 

 .يُشّجع  ل  استخدا  نظا  موحد ل ستم ما  الدولية ف  مجال الارود بغية تحسي  نو ية الرد النهان  المئد  للزبو 
 

ملررق بممالجررة ويجررب أ  يكررو  موظفررو مراكررز االتصررال  لرر  بينررة مرر  المبررادئ األساسررية لسررير الممررل فيمررا يت
المتبادلرة  االتصراال  وتسرتند كرل. االستم ما ، فض     وظانف النظا  األخرى مثل رسانل اإلخارار والبرث

 نروع تحديرد دو  إخارار أو تئردي  الرب اسرتم   يمكر  المامرل الترال : ال إل  النظا  المحّس  الجديد إاار هذا ف 

 السبب. بيا  رسالة بث دو  إرسال يمك  أنه ال كما الالب،
 

 ممايير االتحاد البريدي المالم  ومختصر الارود البريدية 3-1

 

البريديرة إال  الاررود مختصرر بموجرب إلزاميرا ل تحراد S10 للمميرار الماابئة الخاوا ذا  الرموز استخدا  يمتبر
الج وإذا لر  يوضرع رمرز ذو خاروا  لر  اررد بريردي فلر  ُتمر. ممينري  مسرتثمري  بري  ثنران  فر  حالرة اتفراق

االستم ما  المئدمرة بشرأنه، وبالترال  ستسرئا المسرؤولية  ر  المسرتثمر الممري  فر  المئصرد، مرا لر  ُيتفرق  لر  
 .خ ف ذلك ف  إاار ثنان 

 

  مفهو  ممالجة االستم   3-2

 

وُتحرّي  قانمرة . يجب  ل  الموظف أ  يشرع دانما ف   مليرة ممالجرة االسرتم ما  بتتبرع رقر  البميثرة -أ
"Inquiry االستم  ( آنيا، ويشمل ذلك كل مملوما  التتبع المتاحة    البميثة الممنية، بمرا فر  ذلرك( "

وتجدر اإلشارة إل  أ  مملوما  التتبع ُتفرز حسب ترتيب زمن  بغية مسا دة الموظرف . أحداث النئل
 . ل  تحديد مكا  البميثة
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س الوقر ، يمكرنه  تنظري  "قانمرة المهرا  ف  حال ما إذا كا  الموظفو  يستخدمو   دة منتجا  فر  نفر -ب
( كما يروق له  أل  النظا  قادر  ل  التمامل مع مختلف المنتجا  بحيث to-do listالواجب تنفيذها" )

 .ال يضار الموظفو  إل  تغيير الئوان  باستمرار

المهر  ا تمراد ومر  . بمد تتبع البميثة، ينبغ  للموظف أ  يختار نوع الالب المناسب الستم   الزبرو  -ج
خيار صحيح أل  الئوان  ُصّمم  وفئا لكل نوع م  أنواع الالبرا ، حيرث إنهرا تناروي  لر  مجراال  

 .محددة م  المملوما  بهدف تحسي  المملية

ويكمرر  . تنارروي كررل قانمررة  لرر  خانررا  محررددة مسرربئا يمكرر  أ  ُيحرردد الخيررار المناسررب  لرر  أساسررها -د
ويرج  اإلحااة أ  ثمة أقساما . بئا ف  الحد م  الحواجز اللغويةالغرض م  هذه األجوبة المحددة مس

 ."( ولك  البد م  ملا الحئول اإلجباريةRemarksمخصصة للم حظا  )"

والمستوى  المستوى األول الذي ُيخصص لتئدي  الرد، تنئس   ملية ممالجة االستم ما  إل  مستويْي : -هـ
ويجرب أال ُيسرتخد  . ذا كا  الرد فر  المسرتوى األول غيرر نهران الثان  الذي ال ينبغ  أ  ُيستخد  إال إ

 .المستوى الثان  بغرض توسيع نااق االستم  ، وإنما لتكملة المستوى األول فئا

و ندما يرّد موظف ما  ل  هذه الالبا ، ينبغ  أ   ال تتصل بمض أنواع الالبا  إال بمستوى واحد. -و
 .االنتئال إل  مستوى أ ل يكو  الرد نهانيا، ألنه ال ُيسمح ب

ويكرو  الوقر  المسرتغرق فر   ُتحدد ممايير الرد استنادا إل  الوق  الر ز  لتئردي  رد ذي نو يرة جيردة. -ز
وُتمنح األولوية لالبا  الزبان  الذي  ل  . الرد ف  المستوى األول أقل مما هو  ليه ف  المستوى الثان 

 .وق  أقصر يستلموا بمانثه  بمد، ويت  الرد  ليها ف 

ترم  مختلف الممايير المتملئة بمهل الرد ف  المستويْي  إل  تشجيع الموظفي   ل  تئدي  ردود ذا  نو ية  -ح
ويكمر  . جيدة ومملوما  شافية للزبو ، وم  ثّ  تفادي االنتئال إل  المستوى األ ل  وإ ادة تنشريا الممليرة

 .رضا الزبان ، وتمزيز   الرد األولنسبة حل البا  االستم   فزيادة  الهدف م  ذلك ف 

بهردف تروفير (SUM) الوضرع  بشرأ  التحيري  ورسرانل (QUM) النو يرة بشرأ  التحيري  أ رد  رسرانل -ا
 وأ رد  رسرانل مملوما  محينة خ ل الفترة الت  تتراوح بي  فتح االسرتم   والمو رد النهران  للررد.

يك ف  المئصرد إل ر   الشرركاا فر  المصردر بغرض استخدامها م  جانب الشر النو ية بشأ  التحيي 
بأنرره ينبغرر  تئرردي  مملومررا  إضررافية  رر  الالررب بغيررة النظررر فرر  الماالبررة بصررورة مستفيضررة، ولكرر  

ويجرب أ  يسرتخد  كرل . النو يرة بشرأ  التحيري  يستخدمها الشريك ف  المصدر أيضا للرد  ل  رسانل
الوضرع لتروفير  بشرأ  التحيري  المئصرد رسرانل م  المستثمر الممي  ف  المصدر والمستثمر الممي  ف 

 .المزيد م  المملوما     االستم  
 

 مبادئ نو ية النظا  3-3

 تشكل مبادئ النو ية التالية أساس نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن :

 تحسي  خبرة الزبان  بفضل: -أ

 ؛اريئة سير الممل تبسيا خ ل م  االستم ما  تئليص مدة ممالجة "0"

ممالجرة البرا  االسرتم  (  لر   مردة )أي السرتكمال ممالجرة االسرتم ما  تحديد المهل الزمنية "4"
 ؛نحو أكثر وضوحا، وإب غ الزبو  بها

 التحيي ؛ رسانل ل  المستجدا  باستمرار باستخدا   إمكانية إا ع الزبان  "1"

االستم ما ، ممرا يسرفر  ر  زيرادة و ل  تئدي  ردود نهانية  ل   نو ية البيانا  التركيز  ل  "2"
 .الزبو  رضانسب تسوية البا  االستم   وتمزيز 
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 بفضل:ممالجة االستم ما    مليا  نو ية البيانا  ومرونة التركيز  ل  -ب

ف  مختلرف  ذا  الصلة  ناصر البيانا  مجمو ة م  ظهور يتيح البال نوع ممي  م  اختيار "0"
مهرل  فض     تحديرد ال زمة، وضما  توفير المملوما  ما ،مراحل  ملية ممالجة االستم 

 المناسبة؛الرد 

مع إتاحة إمكانية إجراا التصرحيحا   ناقصة، تحتوي  ل  مملوما الت   لالبا تملي  ا إمكانية "4"
 أو التحيينا  ال زمة فورا لمستثمر المصدر؛

 جديد؛ الب إرسال أو الرد ر النتظاراالضارا دو  ما بمملوما  إضافية استم   إمكانية تحيي  "1"

 الحاجرة إلر  م  والحد الغموض م  أنواع الالبا  وإزالة نوع لكل مسبئة بصورة تحديد الردود "2"

 مستوى أ ل ؛ إل  االنتئال

 غير الردود تملي  االستم   يستل  الذي ( يتيح للمستثمرReply ratingالردود ) ا تماد خيار لتئيي  "5"

 الفور؛  ل  المرسل المستثمر إل  المملوما  ُترسل هذهو المتوافئة،

 باالستم ما  للتكييف. المتملئةوالمناصر  قابلية جميع المملّما  "2"

 بفضل:نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  تخفيف  با الممل  ل  الموظفي  الممنيي  ب -ج

 الرسرانل كمية انخفاض مما يؤدي إل  مستويي ، قانمة  ل  وتنفيذ  ملية تحسي  نو ية البيانا  "0"

 المملوما ؛ ازدواجية م  والحد المتبادلة

 والنئر؛ التصفح م  إ دادا  حدسية وسهلة االستخدا  تتيح تحسي  نو ية الرسانل والحد "4"

 فر  كبيرر انخفاض إل  يؤدي مما الرد  ليها، إل  الحاجة دو  المملوما  نئل رسانل تحيي  تتيح "1"

 الضرورية؛ وغير اإلاار    الخارجة الردود حج 

 إ رداد ف  حال ما إذا كرا  تراريخ تدقيق كل استم   وفئا لجدول زمن  للمبور، وإصدار تحذير "2"

 المبّكرة؛ االستم ما   دد م  الحد ف  يساه  مما اإلرسال، تاريخ م  جدا قريبا االستم  

 موظف قبل م   ل  الفور االستم   ممالجة"( الذي يتيح Type of requestالالب )" نوع مؤشر "5"

 مسؤول    أنشاة محددة. متخصص

 تحسي  وظانف جمع المملوما  للنظا  بفضل: -د

 )مثرل ألغراض إ داد تئارير محتملةنظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  قا دة بيانا   مملّما  "0"
 (؛والمديري  والجها  الفا لة للمستخدمي بالنسبة  االمتثال مفيدة    الحصول  ل  مملوما 

و أ سررواا فيمررا يتملررق بالنظررا ، إلجررراا المزيررد مرر  التحسررينا  التئررارير الترر  سُتسررتخد  كأسرراس "4"
 .بالجانب التشغيل 

 

  رسانل البث 3-4

المسررتثمري  الممينرري  انخررري   إلرر  مركررز اتصررال واحررد أو أكثررر إلبرر غ رسررانل البررث يمكرر  توجيرره -أ
  مثل: خدمة الزبو ، ل   الممليا  أو قد تؤثر  ل الت    األحداث والحاالب

 حاال  الئوة الئاهرة؛ "0"

 تمال نظا  المتابمة وتحديد المكا ؛ "4"

 ؛1أيا  المال الرسمية "1"

 
1
 .جمو ة الارود البريدية الشبكيةم  خ ل منظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  ف  قا دة بيانا   يجب أ  ُتدخل أيا  المال الرسمية 



- 12 - 
 

 اإلضرابا ؛ "2"

 الممليا ؛ ف  االضارابا  "5"

 حاال  أخرى قد يكو  لها تأثير  ل  المستثمري  المميني .  "2"

 لإلب غ    المشاكل الت  يت  حلها.محّينة  رسانل بث أ  ُترسل اينبغ  أيض -ب

وال ينبغ  فإنها ال تندرج ضم  اإلجرااا  المممول بها مميز البمانث، لهذا  البث  ل  رسانل ال تئو  -ج
وُتسررتخد  رسررانل البررث  أو فرر  توسرريع نارراق هررذه اإلجرررااا . االسررتم ما ممالجررة  اسررتخدامها فرر 

 قياس األداا. وال ُتستخد  ألغراض فئا،ألغراض إ  مية 
 

 الاوارئ رسانل 3-5

 

 جميرع لموافاة المالم  البريدي ل تحاد الدول  للمكتب الاوارئ مملوما  نظا  يستخد  أ  ما ممي  يمك  لمستثمر

 رد. إل  تحتاج ال أو نئانص تشغيلية حوادث     اجلة بمملوما  الارود مجال ف  شركانه
 

 اريق البريد اإللكترون اإلخاار     3-6

 

ال يحردث أي  وهرذا اإلخارار السنة. ف  استم   511 م  أقل يستلمو  متاحة لأل ضاا الذي  الوظيفة هذه -أ
 النظرا ، إنمرا يهردف إلر  مسرا دة األ ضراا تغيير ف  ممايير وإجرااا  ممالجرة االسرتم ما  فر  إارار

 .جديدة ف  الوق  المناسب  ل  استم ما  االستم ما   ل  الرد الذي  يتلئو   ددا قلي  م 

كلمرا لكرل مسرتثمر ممري   البريرد اإللكترونر  إلر   نروا  ُيرسل إخاار  ر  اريرق البريرد اإللكترونر  -ب
  " للمستثمر الممي .To do" ف  قانمةاستم    ظهر

 4 فرر  الملحررق االسررتمارة الررواردةاسررتكمال ، ينبغرر  للمسررتثمري  الممينرري  هررذه الوظيفررة ل سررتفادة مرر  -ج
  (.80/4104)منشور المكتب الدول  رق   4104ف   ا   وقد بدأ الممل بهذه الوظيفة .إ ادتهاو

 
 
 إجراءات االستعالمات والمطالبات -4

 

. وتمتبرر هرذه لمسا دة المستثمري  المميني   ل  خدمة الزبان   لر  نحرو أفضرل خدمة الزبو  أُ ّد  إجرااا 
ارر زمنيرة وفئرا أل فيمرا يتملرق بخدمرة الزبرو  أدوارهر  ومسرؤولياته  فه  ح للموظفي تتي مهمة ألنها جرااا اإل

  .محددة مسبئا وشروا
 

، كيفية تئدي  البا  هذه الشكاوى، وف  حال الموافئة  ل  كيفية ممالجة شكاوى الزبان  التالية وتوضح الفصول
 ه.المبينة أدناجرااا  وفئا لإل نظا  الموحدال ف  إااراالستم   

 

 االستم ما  4-1

 

تراريخ إيرداع البميثرة، ويمكر  أ   مر  ا تبرارا أشرهر سرتة مهلرة خر ل قُردم  إال إذا ال ُتئبل االستم ما  -أ
 .م  اتفاقية االتحاد البريدي المالم ( 01يئدمها مرسل البميثة أو المرسل إليه )المادة 

 الزمنيرة إليره، وذلرك فر  غضرو  المهلرة المرسل أو فور ورودها م  المرسل االستم ما  قبوليجب  -ب
، ف  حال ما إذا كرا  الرب االسرتم   الرذي يئدمره ولك . م  االتفاقية 01 المنصوص  ليها ف  المادة

 لر  تنئضر  بمرد،إلر  بلرد المئصرد  المتوقمرةاإلرسرال غير موزع وإذا كان  مهلة المرسل يتملق بارد 
 EDIانئضاا مهلة اإلرسال، وذلك مرا لر  ُيرسرل خاراب فيمك  قبول هذا االستم   بشرا أ  ُيئد  بمد 

  (.EMSEVT أو RESDES) بشأ  البريد الوارد
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 مراكز االتصراليجب أ  يتئيد بها موظفو التشغيل  و بالتفصيل ف  هذا الدليل ترد إجرااا  االستم   -ج
 البا  الزبان .أنواع  لكل نوع م بالنسبة 

لتئدي  استم ما  والرد  ليها، نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  ينبغ  لكل مستثمر توزيع استخدا   -د
الواردة جرااا  وفئا لإل االستم   مستوى وسيت  اختيار. وضما   د  وجود رسانل مملّئة ف  النظا 

  غرض:وسُيستخد  ب( 5الفصل ) ف  هذا الدليل

 تئدي  الب استم   بخصوص ماالبة م  أحد الزبان ؛  "0"

أو لحرق بهرا  ارب أو محتجرزة لردى  مفئودة ال يمك  توزيمها أو(    بمانث خاار )اإلب غاإل "4"
 الجمارك.

الدولية، يجب  ل  مروظف  مراكرز  ف  االستم ما نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن   ند استخدا   -هـ
 التالية:  شر األحد الالبا  االتصال أ  يختاروا أحد أنواع

 ضع البميثة؛تحيي /تأكيد و "0"

 إثبا  مكتوب للتسلي ؛ "4"

 ؛قيا  خ ف بشأ  التوزيع "1"

 الب تمديل/ تصحيح المنوا ، وإ ادة توزيع البميثة أو إ ادتها أو وقف توزيمها؛ "2"

 محتويا  لحق بها  اب/مفئودة؛ "  5"

 بمانث موّجهة خاأ/ مماد توجيهها/  ابرة؛ "2"

 تحئيق جمرك ؛ "7"

 الممالجة ف  بلد المئصد؛/التوزيع تأخر سبب توضيح "8"

 إ ادة البميثة بدو  مبرر؛  "1"

 الئيمة؛ تأدية مبلغ تسديد  د  "01"

 اإلشمار باالست  . "00"

مر   نروعويتصل كل  تناوي  ملية ممالجة االستم    ل  مستويْي  م  االستم    ل  أقص  تئدير. -و
الممرايير المحرددة فر  المرادة مدة الممالجة الئصروى يجب أال تتجاوز و، أنواع الالبا  بأحد المستويي 

م  أنواع الالبا  ف   نوعكل وترد الخاوا  المتبمة ف  ممالجة . م  مختصر الارود البريدية 051
 .يجب  ل  موظفو مراكز االتصال التئيد بهااإلجرااا ، و

ويجب  لر  المسرتثمري   .م  أنواع الالبا  م  مجمو ة محددة م  الئوان  ف  النظا  نوعيتألف كل  -ز
. الحئول االختياريةُتمأل  م  المستحس  أيضا أ استم  ، و لكل اإلجبارية الحئول المميني  ملا جميع

  .2 الملحق م  أنواع الالبا  ف  وترد  ناصر كل نوع

تكملرًة لخاروا   (SUM)بشأ  الوضرع  التحيي  ورسانل (QUM) بشأ  النو ية التحيي  ُتستخد  رسانل -ح
 مالجة االستم  :م

الب، لبشأ  النو ية لإلب غ     د  توافق ا التحيي  رسانلينبغ  لمستثمر المئصد أ  يستخد   "0"
وال يجوز استخدا  أكثر م  رسالة واحدة م  هرذا النروع فر  كرل  مليرة ممالجرة ل سرتم ما . 

 .ي  مملوما  إضافيةلتئدبشأ  النو ية   التحيي  رسالةل  شريك ف  المئصد أ  يرّد  ويمك  لل

 ينبغ  أ  يستخد  كل م  المستثمر الممي  ف  المصدر والمسرتثمر الممري  فر  المئصرد رسرانل "4"

 .بشأ  الوضع لتئدي  المزيد م  المملوما     االستم   التحيي 

، ينبغرر  راض   ويكررو  المميررلنهرران ( ) مرررض  المسررتثمر الممرري  فرر  المئصررد  مرر  الرررد  نرردما يكررو  -ا
وقرف  مليرة ممالجرة االسرتم ما  يردويا،  لمرا أ  هرذه مركز االتصال فر  بلرد المصردر أ  يلموظف 
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ويمكر  إ رادة فرتح حراال  االسرتم   المغلئرة  م  الخمول.تئويميا  يوما 11 المملية ستتوقف تلئانيا بمد
  .م  أجل االنتئال إل  مستوى أ ل  م  الممالجة

، كما يمك  استخدا  غير نهان  ردال الحاال  الت  يكو  فيها  ف ال ُيسمح بإ ادة تنشيا استم   ما إال -ي
بيرد أنره ينبغر  للمروظفي  أ  يتحئئروا مر  وضرع البميثرة  الالبرا . نوع مختلف مر هذه الوسيلة لتئدي  

مرا ررراة المررردة اإلجماليرررة لممليرررة ممالجرررة  وينبغررر  أيضرررا .ويّالمررروا  لررر  بيانرررا  االسرررتم   السرررابئة
  الارود البريدية. دة ف  مختصراالستم ما  المحد

 ف  حال ما إذا كان  هذه الردود شركانه  الواردة م  الردود تئيي الذي  يئدمو  البا   يمك  للشركاا -ك
  غير نهانية.التشغيلية أو أنها  مع اإلجرااا ال تتوافق 

 

 الماالبا  4-2

تثمر الممرري  فرر  المصرردر فرر  يجررب  لرر  المسررتثمر الممرري  فرر  المئصررد أ  يسررتجيب لماالبررا  المسرر -أ
 األول. تئدي  الب االستم   م  تاريختئويميا ا تبارا  يوما 11الحصول  ل  تمويض ف  غضو  

 ما يل : التحري إذا بّي فئد البميثة أو  ابها  مستثمر المئصد مسؤوال    يمتبر -ب

 لر   مرادي ولريس هنراك أي دليرل الحرق،أي حدث  أو EMD يتمثل آخر حدث مسح ف  الحدث "0"
 (؛CN 18)إثبا  مكتوب للتسلي  أو النموذج  إل  المرسل إليهالبميثة  تسلي 

 أو  ليهرا الموقرع النئرل )مسرتندا  البميثرة  لر  المحتويرة اإلرسرالية باسرت   المئصرد مسرتثمر أقرّ  "4"

 المرادة ف  المحددة االخت فا  م  أي (   CP 78)ف  النموذج  دو  اإلب غ (RESDESرسالة 

 م  مختصر الارود البريدية؛ 087

اسرت مها مر  قبرل مسرتثمر  يومرا تئويميرا مر  11فر  غضرو   إلر  المرسرل إليرهُتسلّ  البميثة ل   "1"
 احُتجز  أو صودر  قد البميثة أ  يثب ( ما ل  اإلرساليةاست   اإلقرار ب ووق تاريخ المئصد )

 EME أو بيانرا  الحردث CN 13)تروفير النمروذج  أخررى حكوميرة سرلاة أو الجمرارك قبرل مر 
 (؛000 االتحاد البريدي المالم  قانمة رموزالوارد ف   22أو  01 السبب رمزمشفو ة ب

 )خاأ ف  التوزيع(؛ المرسل إليه المرسل أو دو  إذ  م  المرسل إليه، ُسلّم  البميثة إل  شخص غير "2"

موقمرا  CN 18يرع تروفير النمروذج ف  حال قيا  خ ف بشأ  التوزيع، يتمذر  ل  مسرتثمر التوز "5"
 األول . الب االستم  تئويميا  ئب  يوما 11ف  غضو   م  جانب المرسل إليه  ليه

يومرا تئويميرا،  ث ثري  مهلرة خر ل المصردر وارد مر  مسرتثمر اسرتم    ل  الرب المئصد مستثمر يُرد ل  إذا -ج
 التمرويض الرذي يدفمره مسرتثمر  ر  و  مسرؤوالالمئصد قد قبل الماالبة وبالترال  سريك أ  مستثمر فسُيمتبر

 .المئدمة، وذلك ف  غياب اتفاق ثنان  بي  الارفي  الماالبة  ل  بناا المرسل إل  المصدر

 المملوما  التالية  ل  أقل تئدير: الماالبا  يجب أ  تشمل -د

 اس  المرسل و نوانه؛ "0"

 اس  المرسل إليه و نوانه؛ "4"

 تاريخ اإليداع؛ "1"

 وصف المحتويا ؛ "2"

 الوز ؛ "5"

 مبلغ التخليص المسدد؛ "2"

 الئيمة المصرح بها لمحتويا  البميثة والمبلغ الماالب به؛ "7"

 (.CP 88أو  CP 87رق  قانمة الاريق ) "8"
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لريس إلزاميرا إال أنره  CP 72أو  CP 71اإلرسرال  حافظة ل  الرغ  م  أ  إرسال نسخة م   م حظة:
 لماالبة بشكل سريع.قد يسا د ف  ممالجة ا

 

 تسوية الماالبا  4-2-1

 

المسرتثمر الممري  المسرؤول،  أ  ياالب باسرترداد ذلرك المبلرغ مر ما  لزبو  تمويضيمك  للمستثمر الذي يدفع ال
  المسؤول    فئد البميثة أو  ابها:المستثمر  وذلك رهنا بتحديد

مختصررر الارررود  مرر  057و 052 المنصرروص  ليهررا فرر  المررادتي  لئيررودل التمررويض يخضررع مبلررغ -أ
نظا  االستم   الئان  ف  الب االستم   المئد   بر  التمويض مبلغالبريدية. ويجب أ  ُيصّرح مسبئا ب

  ل  الب االستم  . نهان ال والمبلغ المصرح به ف  الرد رمز الترخيص، وذلك ببيا   ل  اإلنترن 

المسررتثمري   برري فيمررا  مسررؤوليةا يتملررق بالفيمرر المحاسرربة لتسررهيل ترررخيصيجررب أ  ُيسررتخد  رمررز  -ب
 وقرد يتكرو . الماالبرة المتصرلة بمسرؤولية مسرتثمر مرا بشركل واضرح بيا  المميني ، والغرض منه هو

ويضمه المستثمر الممي  الذي يئبل تحّمل المسؤولية  األرقا ، و/أو الحروفمجمو ا  م  الرمز م  
    بميثة مفئودة أو لحق بها  اب.

وال يمكر  برأي حرال مر   للزبرو ، ُيردفع مبلغ التمويض الماالب به مسراويا للمبلرغ الرذي يكو يجب أ   -ج
 مختصر الارود البريدية. م  052 المادة ف  المحدد المبلغ األحوال أ  يتجاوز

 CN48 النموذج ف  الوارد الدوري الحساب المستثمر الممي  بالمبلغ الواجب دفمه ف  ينبغ  أ  ياالب -د

 بغض النظرر  مرا إذاالمبي  ف  الرد النهان   ل  الب االستم  ، وذلك  الترخيص رمز م يتض الذي
  .إل  المرسل أ  ل  يدفمه تمويضا كا  قد دفع

المئاصرة  أو نظرا  ثنران  تمرويضنظرا  لمستثمري  المميني  أ  يستخدموا الفروترة المباشررة أو ل يجوز -هـ
 (.UPU*Clearing systemاالتحاد البريدي المالم  )الخاص ب

 

 

 أنواع الطلبات ومهل المعالجة -5
 

، ويجرب أ  يتئّيرد الموظفرو  نظرا  االسرتم   الئران   لر  اإلنترنر إارار  ف  يجب أ  ُتمالج جميع االستم ما 
 .أدانه  فيما يتملق بممالجة الماالبا  سُيئّيمو   ل  أساس نو ية لما أنه   باإلجرااا  الواردة أدناه،

 

 لممالجةمهل ا 5-1
 

 االسرتم ما  الرواردة مر  سُيجرى تئيي  لمهل الرد  ل  االستم ما  ف  مراكز االتصال ونو ية الرردود  لر 
. حصررا نظرا  االسرتم   الئران   لر  اإلنترنر للمستثمري  المميني  الرذي  يسرتخدمو   األخرى مراكز االتصال

  النظا . باستخدا  بيانا االستم ما   بالنسبة لجميعوسُتئّي  مهل الرد ونو يتها 
 

  الرد ف  الوق  المحدد 5-2
 

خر ل  رد  ليهراالر مؤشر يرمر  إلر  قيراس النسربة المنويرة مر  االسرتم ما  التر  تر المحدد هو  الرد ف  الوق 
الرردود  الالبرا . و ر وة  لر  ذلرك، فإنره يأخرذ فر  اال تبرار جميرع لكل نوع م  أنرواع المحددة المهلة الزمنية

   ملية ممالجة االستم ما . وجميع مستويا  المئدمة
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 الالبا : كل نوع م  أنواعفيما يتملق ب الممالجة ويحدد الجدول التال  ممايير
 

المسرررررتوى  -مهلرررررة الررررررد  نوع الالب
 (2األول )أيا  الممل

المسرررررتوى  -مهلرررررة الررررررد 
 (2الثان  )أيا  الممل

 05 1 تحيي /تأكيد وضع البميثة

 - 01 لي إثبا  مكتوب للتس

 05 -  خ ف بشأ  التوزيع

 البميثرة توزيرع وإ رادة المنوا ، تصحيح تمديل/ الب

 توزيمها وقف أو إ ادتها أو
5 - 

 05 7 محتويا  لحق بها  اب/مفئودة

 05 7 بمانث موّجهة خاأ/ مماد توجيهها/  ابرة

 05 7 تحئيق جمرك 

 - 5  توضيح سبب تأخر التوزيع/الممالجة

 - 5   بدو  مبرر بميثة أ يد

 05 7 الئيمة تأدية مبلغ تسديد  د 

 05 7 اإلشمار باالست  

 

 قراراته.إلجرااا  مجلس االستثمار البريدي ووفئا  سنويا الممايير ويمك  أ  تتغير هذه
 

 المميني . تجارب المستثمري وسُتراجع وفئا ل( 4105االنتئالية ) خ ل السنة هذه الممايير األولية سُتاّبق م حظة:

 

 المحددة المهلة/تاريخ االستحئاق حساب 5-3

 

 بأيرا  الممرلمؤشررا  األداا و ر  ممالجرة الالبرا  المهل الزمنية ل ُيمّبر    أيا   مل النظا  الموّحد: -أ
ترراريخ  ويئررو  حسرراب(. أيررا  الماررل، وال يشررمل ذلررك فرر  اليررو  الواحررد  مررل متتاليررةثمرران  سررا ا  )

 المحليةأيضا التواقي   ف  اال تبار تؤخذ محددة  ل  أساس أيا  الممل هذه، ولك االستحئاق/ المهلة ال
 .(أيا  المال الرسمية )مثل وغيرها م  الئيود( المنااق الزمنية )أي

ُتنشرر سرا ا   مرل مراكرز  الممينري : االسرتم   التابمرة للمسرتثمري  لمراكرز المنشرورة الممرل سرا ا  -ب
لمستثمري  المميني  ف  مجمو ة الارود البريدية الشربكية المتاحرة  لر  الموقرع استم   الزبان  التابمة ل

 . ملها سا ا  خ لنظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  االستم    مراكز وتشّغل الشبك  ل تحاد.

نظرا  تتوقف السا ة  ند است   الب استم   فر   ممالجة االستم ما  الواردة خارج سا ا  الممل: -ج
خارج سا ا   مل مركز استم   الزبان  التابع للمستثمر الممي  الذي االستم   الئان   ل  اإلنترن  

وسيبدأ المد الزمن  للنظا  تلئانيا ف  سا ة الممل التالية لمركز استم   الزبان  التابع  يتلئ  االستم  .
 لك الحي .وسيبدأ حساب تاريخ االستحئاق منذ ذ للمستثمر الممي  ف  المئصد.

 

 
2
 .أيا  المالباستثناا  ُيئصد بمبارة "أيا   مل" ثمان  سا ا   مل متتالية 
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 نوع الالب 5-4

 

 Status (update/confirmation of item status))ة( الوضع )تحيي /تأكيد وضع البميث 5-4-1
 

 وقرد انئضر  تراريخ الوصرول المئصرد، بلرد فر  البميثرة وضرع ال تتروفر مملومرا  بشرأ  التمريرف: -أ

 فر  الالرب هرذا مر  الغررض ويكمر . متناقضرة أو واضحة المتاحة غير كما أ  المملوما  المستهدف،

ممالجة البميثرة الحئرا مر  أجرل  الحصول  ل  مملوما    توضيحها، و أو تتبع بيانا   ل  الحصول
 .ضما  توزيمها

 لمملية ممالجة االستم ما . 4و 0المستويا   -ب

  ينابق هذا النوع م  الالبا  ف  الحاال  التالية: -ج

ل إ  المرسل يئول "0"  وتحديرد المتابمرة  ر  المتاحرة المملومرا  وإ  البمثيرة بمرد تل يسر لر  إليه المرس 

 .أكثر م  يومْ   مل(قبل ُسّجل حدث كا  قد مرضية )آخر  غير المكا 

 .يئول المرسل إليه إنه ل  يستل  البمثية ولكنه يئّر بأنها أُرسل  بالفمل "4"

 .غير متوفرة( RESDESليس هناك أي تأكيد  ل  وصول الكيس )رسالة  "1"

 .(EMDمتوفرة ولك  دو  الحدث RESDES الكيس ولك  ليس البميثة )رسالة  وصول ت  التأكيد  ل  "2"

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالب اتبا ها: -د

 .EMCيجب أ  يتوفر الحدث  "0"

 Customs، فينبغر  للموظرف أ  يسرتخد  نروع الالرب "EMEإذا كا  حدث المسح األخيرر هرو  "4"

investigation) تحئيق جمرك( ". 

بلرد المصردر وبلرد  بري  يجرب أ  ترول   نايرة لوقر  المبرور، EMD ف  حال  رد  تروفر الحردث "1"
 الجويرة الررح   مرا راة وينبغر  الوصرول المتوقرع. قبرل تراريخ ُينشرأ الالرب بحيث ال المئصد

 المبور. وأوقا 

موقمررا  ليرره،  CN38)مثررل النمرروذج  ة/ الكرريساإلرسرراليأ  بريررد المئصررد قِبررل  تئرردي  دليررل  لرر  "2"
 (.المسحالمتملئة ب RESDESورسالة 

)مرذكور سرالفا( إذا نفر  المؤسسرة البريديرة  ينبغ  االنتئال إل  مستوى أ ل  قبرل تروفر دليرل ال "5"
أو أي حدث  EMD الت  رد   ل  الب االستم   است مها البميثة وف  حال  د  توفر الحدث

 .RESDESالحق أو رسالة 

 أمك . إ  هاتفه ووصف لمحتوى البميثة    الزبو ، بما ف  ذلك رق  مملوما  تئدي  "2"

 اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرد  ل  الب االستم   اتبا ها: -هـ

االارر ع  لرر  نظررا  المتابمررة الررداخل  و/أو إجررراا تحررر  مرر  أجررل التمررّرف  لرر  وضررع البمثيررة  "0"
 لتحديررد مكررا  الممنيررة وحرردا  التشررغيليةالتبررادل أو ال تصررال مباشرررة بمكتررباال بصررورة دقيئررة:

 اإلرسالية/ الكيس.

ينبغرر   خرر ل المهلررة المحررددة للرررد،لرر  ُترروّزع فرر  مرحلررة المبررور و إذا كانرر  البميثررة ال تررزال "4"
 الوضع النهان .بلوغ  حت تفحص بيانا  المتابمة  للمؤسسة البريدية المسؤولة    الرد أ 

 البحث    ورقة تحئيق إذا كان  البميثة غير مدرجة ف  الو اا. "1"

التردابير و وقر  الوصرول(، ينبغر  بيرا  EMD)الحردث  إذا كان  البميثة قد وصل  إل  وجهتها "2"
 التوزيع التئديري. وتاريخ لضما  توزيمهاالمتخذة 

 .سبب التأخير إذا أمك و  ند االقتضاا تاريخ(، ُيبّي  EMI)الحدث  ت  توزيع البميثة إذا "5"
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(، ُيبّي  ما إذا كا  يجب إجراا التخلريص EME)الحدث  الجمارك كان  البميثة محتجزة لدى إذا "2"
الجمرك  للبميثة وُتئّد  تمليما  مفّصلة للمرسل إليه مر  أجرل ضرما  التخلريص الجمركر ، بمرا 

 رق  الشخص الواجب االتصال به.ف  ذلك 

  المملوما  التالية:، يرج  توفير ثةإذا ل  ُتوّزع البمي "7"

 المكا  الذي توجد فيه البميثة. -

ه، فض     التوزيع ورق  هاتف مكتب بما ف  ذلك  نوا ، تمليما  م  أجل تسلّ  البميثة -
 .الوق  المتبئ  لتسلّمها

 .أو ورقة تحئيق ف  حال  اب أو فئد محتويا  البميثة CN 24النموذج  -

 أي مملوما  أخرى. -

ولك  يتمّذر تحديد مكا  البميثرة وأ   اإل    بأ  البميثة مفئودة إذا ت  است   اإلرسالية/ الكيس "8"
  .EMDقد انئض   ل  صدور الحدث  يوما 11

 

 Requestالالب )الب تمديل/ تصحيح المنوا ، وإ ادة توزيع البميثة أو إ ادتهرا أو وقرف توزيمهرا(" 5-4-2

(request for change/correct address, and redelivery or return/stop delivery of the item)" 
 

يالب المرسل م  بلد المئصد إجراا التغييرا  ال زمة  لر  بيانرا  المرسرل إليره أو اتخراذ  التمريف: -أ
ونظررا أل  . إجرااا  محددة خ ل  ملية التوزيع )إ ادة توزيع البمثية أو وقف توزيمها أو إ ادتهرا(

(، يجررب االارر ع  لرر  مرر  مختصررر الارررود البريديررة 4-021 )المررادة الخاصررية غيررر إلزاميررة هررذه
 هذا الالب. قبل إرسالمجمو ة الارود البريدية الشبكية 

 .المستوى األول لمملية ممالجة االستم ما  -ب

 ينابق هذا النوع م  الالبا   ل  الحاال  التالية: -ج

 المنوا  ألنه خاائ أو ناقص.يالب المرسل إجراا تغيير ف   "0"

الب إ ادة توزيع البميثة إذا اّد   المرسل أو المرسل إليره بأنره لر  ُتنّفرذ أيرة محاولرة توزيرع أو  "4"
 أنه تمّذر  ل  المرسل إليه است   البمثية ف  الشباك البريدي.

 الالب بوقف  ملية التوزيع وباست   البميثة. "1"

 بلد المئصد(. ف  مسموحا به قانوناكا  ذلك  ذاالالب بإ ادة البميثة )إ "2"

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالب اتبا ها: -د

) ل  الرغ   الالب البميثة ل  ُتوزع خ ل فترة تئدي نظا  المتابمة للتحئق م  أ   االّا ع  ل  "0"
خر ل الفتررة التر  ُتمرالج  صرل األ أ  ُتروّزع البميثرة  لر  المنروا  أنه ال يزال هناك احتمال م 

 .فيها المؤسسة البريدية المسؤولة    تئدي  الرد الالب الممن (

المملومرا   ينبغ  توفير ،الرد  ل  الالب(ل  تصل البميثة إل  بريد المئصد )المسؤول     إذا "4"
 رقما. 41ومميز األو ية المكو  م   تاريخ اإلرسال بما ف  ذلك المتملئة باإلرسالية،

 ف  حال احتفاظ مكتب التوزيع بالبميثة. إ ادة التوزيع إالينبغ  أال ُيئد  الب  "1"

 .ألغراض جمركية CN 17ينبغ  توفير النموذج  "2"

 ينبغ  توفير المملوما  التالية: "5"

 اس  و نوا  المرسل والمرسل إليه. -

 ك  هذا ليس ضروريا(.اللصيئة ول المنوا  الجديد للمرسل إليه )ُيستحس  توفير نسخة م  -
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 رق  هاتف المرسل إليه إ  كا  متوفرا. -

 وصف للمحتويا  والغ ف. -

 )مرث  مرا إذا كرا  ينبغر  التغييرر المالروبإجرراا  رفض بريرد المئصرد ف  حال تمليما  -
 .إ ادة البميثة وبأي وسيلة، إلخ(

يحئق النتانج المنشرودة إذا أُرسرل قبرل قد ال  يجب أ  يفه  المستثمر الممي  الذي قد  الالب بأ  الالب -هـ
( ألنرره قررد يتمررذر  لرر  المسررتثمر الممرري  فرر  EMDوصررول البميثررة إلرر  مكتررب التبررادل )حرردث المسررح 

  .المئصد االحتفاظ بالالب ف  حال ما إذا كا  هناك تأخير ف   ملية النئل

 اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها: -و

  للمسررتثمر الممنرر  بررالتوزيع أ  يتخررذ اإلجرررااا  ال زمررة للرررد  لرر  الالررب وأ  يبلررغ ينبغرر "0"
 المرسل باإلجرااا  المتخذة:

كرا  ممكنرا تنظري   إذا نرد الضررورة( والجمرارك ) التشرغيلية االتصال بكل مر  الوحردا  -
 .الممنية التشغيلية لوحدا ل جديدال توفير المنوا محاولة إ ادة التوزيع، و

 هاتفه. رق  توافر حال ل تفاق  ل   ملية إ ادة توزيع البميثة ف  إليه بالمرسل التصالا -

فيما يتملق بالبمانث الت  استلمتها المؤسسة البريدية المسرؤولة  ر  الررد خر ل فتررة فرتح  -
 ماد.تُ  يماد توجيها/ ا تراض البميثة أو حت  يت  ملف الالب، مراقبة المملية

باإلضرافة ، ينبغ  توفير آخر المملومرا  المتاحرة  ر  وضرع البميثرة ثة قد ُوّز  إذا كان  البمي "4"
  نوا  التوزيع.التاريخ، وبيا  أ  البميثة قد ُوّز   بالفمل مع توفير إل  

  ف  حال ما إذا كا  ممكنا تلبية الالب: "1"

 تأكيد التوزيع وبيا   نوا  التوزيع. -

 جديد(.ال منوا ال ف  اريئها إل    ُتوزع بمد ولكنهال )إذا للبميثة بيا  الوضع الحال  -

هاتفره  ورقر  التوزيرع مكترب  نروا  ذلرك فر  توفير المملوما  ال زمرة لتسرلّ  البميثرة، بمرا -
لتسرلّمها، وبيرا  مرا إذا كرا  قرد أُرسرل إشرمار مر  أجرل تسرلّ  البميثرة إلر   المتبئر  والوق 

  المنوا  الجديد.

 .ينبغ  توفير المملوما  المتملئة باإلرسالية )الرق  والتاريخ والوق (ف  حال إ ادة البميثة،  -

 تئويميا منذ يوما 11مكا  وجودها أو ف  حال انئضاا  تحديد تمّذر إذا مفئودة البميثة بأ  اإل    "2"

  .EMDحدث المسح  صدور
 

 "(customs investigationالجمارك )التحئيق الجمرك  " 5-4-3

 

ُتجز  أو صودر  بميثة أو بمرض محتوياتهرا مر  قبرل السرلاة الجمركيرة أو غيرهرا مر  اح التمريف: -أ
ويرم  هذا الالب إل  الحصول  ل  المستندا  الضرورية لضما  مغادرة البميثة  الهينا  الحكومية.

وتمتبررر البميثررة رهرر  االحتجرراز لرردى السررلاة الجمركيررة إذا أُرسررل دليررل  لرر  االحتجرراز . الجمررارك
ذوا الصرلة  22أو  01المصدر أو إذا ُولّد رمرزا السربب  بلد ف  الممي  المستثمر ( إل CN 13)النموذج 

، بل البميثة اإلفراج    والمؤسسا  البريدية ليس  مسؤولة    .EMEللحدث  000 الرموز قانمة م 
  السلاا  الجمركية.الزبان  و التماو  بي ه  مسؤولة فئا    
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 مملية ممالجة االستم ما .المستوى األول والثان  ل -ب

مغرادرة البميثرة  تمليمرا  بشرأ فيهرا  المرِسرل يلرتمس الالبرا  فر  الحراال  التر  ينابق هذا النوع مر  -ج
 مكتب الجمارك.

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالب اتبا ها: -د

 .يثة محتجزة لدى الجمارك، فهذا يمن  أ  البمEMEإذا كا  آخر حدث ت  تسجيله هو حدث المسح  "0"

 .ينبغ  بيا  السبب ف  أنظمة المتابمة "4"

المتصرلي  بهرا أو  فراتورةغيراب اإلقررار الجمركر  أو ال األكثر ترجيحا الحتجاز بميثة ما هرو السبب "1"
وينبغ  للمرسل أو المرسل إليه تئدي  هذه المسرتندا  إلر  السرلاا   .أنهما أُ ّدا  ل  نحو غير م ن 

  الجمركية مباشرة. السلاة إل  أو النظا  اريق    المستندي  هذي  إرسال ويمك  ية.الجمرك

وصف للمحتويا ، و الهاتف( )المنوا  ورق المرسل إليه مرسل ومملوما  مفصلة    ال توفير "2"
 قيمتها. بما ف  ذلك

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها: -هـ

 جهرة وتروفير بيانرا  الجمارك مكتب البمثية الواجب استيفاؤها لضما  مغادرة شرواتوضيح ال "0"

 االحتجاز. قيد البمثية تمد ل  إذا الجمرك  التخليص فترة أو الجمركية، السلاا  لدى االتصال

  ند الحاجة. وبالمرسل إليهإذا أمك ،  االتصال بالجمارك اإلجرااا  الواجب اتخاذها: "4"

 بتوفير مملوما  مفّصلة للغاية لضما  اإلفراج    البميثة. اإلجابة  ل  األسنلة متوقع:الرّد ال "1"

 وجودها. مكا  تحديد تمّذر إذا مفئودة البميثة بأ  اإل    "2"

 

 (Written proof of delivery)إثبا  مكتوب للتسلي   5-4-4

 

اررود البريديرة بأنره  برارة  ر  توقيرع مر  مختصرر ال 002ُيمّرف إثبا  التسلي  فر  المرادة  التمريف: -أ
بئبول البميثة أو تسجيل بيانا  مئتافة م  بااقة الهوية أو أي شكل آخر م  أشكال الدليل  ل  التسل  

ووفئا لمختصرر الاررود البريديرة، يجرب  لر   يكو  ملزما قانونا ف  تشريع بلد المئصد لتأكيد الئبول.
 الشرا. هذاأ  يمتثلوا ل المميني  المستثمري  جميع

 اس  يالب المرسل المتابمة وتحديد المكا ، ولك  نظا  ف  متاحة التوزيع مملوما  الب إثبا  للتسلي : -ب

 التوقيع. م  ونسخة الشخص الذي استل  البميثة

 .المستوى األول لمملية ممالجة االستم ما  -ج

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالب اتبا ها:  -د

أو رد  ل  الرب فر  إحردى المراحرل السرابئة لممليرة  EMIم  اإللزام  أ  يتوفر حدث المسح  "0"
 ممالجة االستم ما  بهدف اإلب غ بأ  البميثة قد ُوّز  .

توفير مملوما  مفصلة    الزبو  ُيستحسر  أ  تتضرم  رقر  هراتف المرسرل إليره ونسرخة مر   "4"
 اللصيئة.

 البد م  الموظف أ  يوفر نسخة م  ظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها:اإلجرااا  الواجب  ل  المو -هـ
موقما  ليه، باإلضرافة إلر  المملومرا  المفصرلة المتملئرة  CN 18اإلثبا  المكتوب للتسلي  أو النموذج 

 بالتوزيع الواردة م  الشخص الذي استل  البميثة.
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 (Disputed (disputed delivery)) خ ف بشأ  التوزيع 5-4-5

 

أ   المتابمة وتحديرد المكرا  يبرّي  نظا  المرسل يشكك ف  توزيع بميثة ما  ل  الرغ  م  أ  التمريف: -أ
 البميثة قد ُوّز  .

 المستوى األول لمملية ممالجة االستم ما . -ب

ف  توزيع بميثة ما، والغررض منره  المرسل ينابق هذا النوع م  الالبا  ف  الحاال  الت  يشكك فيها -ج
 المتملئة بالتوزيع. المملوما  توضيح وه

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالب اتبا ها: -د

أو رد  ل  الب استم   ف  إحدى المراحرل السرابئة  EMIم  اإللزام  أ  يتوفر حدث المسح  "0"
  لمملية ممالجة االستم ما  بهدف اإلب غ بأ  البميثة قد ُوّز  .

وما  مفصلة    الزبو  ُيستحسر  أ  تتضرم  رقر  هراتف المرسرل إليره ونسرخة مر  توفير ممل "4"
 اللصيئة.

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها: -هـ

 اسرتل  البميثرة إذا مرا فيره إليره يبرّي  المرسرل )توقيع( مر  يجب أ  يحصل الموظف  ل  تصريح "0"

  .  CN 18ها، وذلك باستخدا  النموذجاالستم   أ  ل  يستلم الب موضع

 التدابير الواجب اّتخاذها: "4"

   الحصول  ل  مملوما  م  الشخص الذي استل  البميثة م  خ ل اإلثبا  المكتوب للتسلي . -

 االتصال بالمرسل إليه  بر الهاتف للتأكد م  أنه قد استل  البميثة )ف  حال توافر رق  الهاتف(. -

  البميثة إذا كان  قد ُوّز    ل   نوا  خاائ.  محاولة استرداد -

وإرفاقه برالرد النهران   CN 18الحصول  ل  تصريح م  المرسل إليه باستخدا  النموذج  -
 . ل  االستم  

  الرّد المتوقع: "1"

 المرسرل جانرب مر   ليره موق مرا CN 18 النمروذج توفير البميثة، ينبغ  ُوّز   حال ما إذا ف  -

  ا أ  البميثة قد ُسلّم  للشخص الممن .إليه ومؤكد

فئدانها، إذا كا  المستثمر الممي  مسؤوال    ينبغ  اإل       ذلك و فئد البميثة، ف  حال -
  المسموح به. ومبلغ التمويض رمز الترخيص فينبغ  بيا 

تروب المك إ رادة توزيمهرا وتروفير اإلثبرا  تراريخ ف  حال المثور  لر  البميثرة، ينبغر  تحديرد -
 للتسلي . الجديد

 يومرا، فينبغر  11فر  غضرو   CN 18إذا تمّذر  ل  الموظف الممن  بالتوزيع توفير النموذج  "2"

 مفئودة. البمثية ا تبار
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 Damage (damage/missing contents)الماب )محتويا  أصابها  اب/مفئودة(  5-4-6

 

 تهرا خر ل أي مرحلرة مر  مراحرل الممالجرة.مماينرة بميثرة أصرابها  ارب أو فُئرد  محتويا التمريرف: -أ

 وُيستخد  هذا الالب إل    المستثمر الممي  النظير بالحادثة.

إذا الب المرسل إليه تمويضا    ارد  ادي أو بئيمة مصرح بها ممبوث به أو أصابه  اب  -
يكو  هذا وال  أو مفئود فيجب  ل  المرِسل أ  يتنازل أوال    حئوقه خايا لفاندة المرسل إليه.

ل إليه الشخص  ينه.  التنازل ضروريا ف  الحاال  الت  يكو  فيها المُرِسل والمرس 

 CP 78ال يتحمل المستثمر الممي  ف  بلد المئصرد أي مسرؤولية إذا كرا  قرد أ رّد ورقرة التحئيرق  -
  ند وصول البميثة. CN 24والمحضر 

  للمملية. 4و 0المستويا   -ب

 البا  ف  الحاال  التالية:ينابق هذا النوع م  ال -ج

أ ل  الموظفو  الممنيو  بالممليا  ف  مكتب التبادل أو ف  مركز الفرز أو فر  شربكة التوزيرع  "0"
 أنه   اينوا  ابا ف  البميثة أو نئصا ف  محتوياتها.

ف  حال مماينة  اب خف ، يجوز للمرسل إليه أ  يئد  البرا خر ل األجرل المحردد فر  الئرانو   "4"
 سا ة بمد  ملية التوزيع. 42  الذي ال يتجاوز  ادة مدة الوان

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئد  الالب اتبا ها: -د

واتخراذ  CN24إذا قّد  الالب  المستثمُر الممّي  الرذي  راي  المارب فر  برد مر  إرفراق المحضرر  "0"
 التدابير ال زمة الحئا.

 تتضم  م  المستحس  رق  هاتف المرِسل. تئدي  مملوما  مفصلة    الزبو  "4"

مملومرا  دقيئرة  ر  الاررد  تئدي  أكبر قدر مر  المملومرا  بشرأ  المارب الرذي جرر  مماينتره: "1"
  و   المحتويا  المفئودة الممل   نها.

 .ينبغ  أ  يُدرك الموظفو  أ  مؤسسة البريد ف  بلد المئصد قد ال تئبل الشكاوى بد وى  اب خف  "2"

  جرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها:اإل -هـ

يجب  ل  الموظف أ  يوّفر التمليمرا  التر  قرّدمها المرِسرل بشرأ  اريئرة الرتخلّص مر  البميثرة  "0"
  وأ  يحدد إجراا التمويض الحئا.

  اإلجرااا  الواجب اتبا ها: "4"

تررّ  تسررجيل الماررب أو مررا إذا يمكرر   االتصررال بالوحرردا  التشررغيلية الممنيررة لتحديررد مررا إذا -
 إثباته.

 االتصال بالزبو  للحصول منه  ل  إثباتا   ند االقتضاا. -

 أو ورقة التحئيق  ند االقتضاا. CN 24إرسال نموذج المحضر  -

  الرّد المنتظر: "1"

 وضع البميثة. -

 تئدي  مملوما  مفصلة بشأ   ملية التحّري. -

وتئدي  تفاصيل   اب أو ما إذا كان   هناك محتويا  مفئودة، تأكيد ما إذا أصاب البميثة -
 بهذا الشأ   ند االقتضاا.
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)إذا تأكرد وقروع  ارب( وأي مسرتندا  أخررى كفيلرة برأ   CN 24تئدي  نموذج المحضرر  -
  تسا د مؤسسة البريد ف  بلد المصدر  ل  ممالجة الب الزبو .

 مستندا  دا مة وإرفاقها  ند االقتضاا.وُيوص  بالتئاا صور للماب الواقع لُتستخد  ك -

وإذا تنازل المرِسل  ر  حئره لفانردة المرسرل إليره، فيجرب  لر  المسرتثمر الممري  فر  بلرد  -
 المصدر أ  يئد  رمزا للترخيص إذا كان  المسؤولية تئع  ل   اتئه.

 

 (Misdirected/redirected/transit)بمانث موّجهة خاأ/ مماد توجيهها/  ابرة  5-4-7

 

ويرمر  هرذا الالرب إلر  تحديرد مكرا  . إرسال البميثة إلر  بلرد مرا هرو ببلرد المئصرد الصرحيح التمريف: -أ
  البميثة والحصول  ل  مملوما  مفصلة     ملية المبور وتمليما  بشأ  ممالجة البميثة الحئا.

 للمملية. 4و 0المستويا   -ب

 ينابق هذا النوع م  الالبا  ف  الحاال  التالية: -ج

يكتشف المستثمر الممي  ف  بلد المصدر أ  البمثية فُررز  فررزا خاانا/ُوجهر  توجيهرا خاانرا  "0"
وُيمل  المستثمر الممري  فر  بلرد المبرور بالتردابير الواجرب اتخاذهرا مر  أجرل توجيره البميثرة نحرو 

 الوجهة الصحيحة.

إليرره خرر ل  مليررة توجيرره يكتشررف المسررتثمر الممرري  المكلّررف بممليررة التوجيرره أ  البمثيررة ورد   "4"
  خاانة أو بدو  لصيئة تسلي  وال  نوا ، فيالب تمليما  بشأ  اريئة ممالجتها الحئا.

تئردي  مملومرا  مفصرلة بشرأ  اإلرسرالية  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالرب اتبا هرا: -د
 والمسار والتمليما  المتصلة بمملية التوجيه.

تئدي  مملومرا  مفصرلة بشرأ   مليرة   ل  الموظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها: اإلجرااا  الواجب -هـ
التوجيرره مثررل رمررز مكتررب التبررادل فرر  بلررد المئصررد وترراريخ ورقرر  اإلرسررالية وتوضرريحا  بخصرروص 

 المسار.
 

 تأخير )توضيحا  بشأ  تأخر  ملية التوزيع/الممالجة( 5-4-8

 

 بمثية وفئا لممايير التوزيع المحددة.حدوث تأخر ف   ملية توزيع ال التمريف: -أ

 المستوى األول م  المملية. -ب

ينابررق هررذا النرروع مرر  الالبررا  فرر  الحرراال  الترر  تتررأخر فيهررا  مليررة التوزيررع وفئررا لممررايير التوزيررع  -ج
 المحددة، ويستفسر المرِسل لممرفة سبب التأخر.

  ا:اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالب اتبا ه  -د

 EMH/EMIينبغ  استخدا  هذا النوع م  الالبا   نردما تتروافر بالفمرل بيانرا  تتملرق بالحردث  "0"
)محاولة توزيع/توزيع( أو  ندما يكو  المستثمر الممري  فر  بلرد المئصرد قرد أكرد بالفمرل وقروع 

  ملية محاولة التوزيع/التوزيع. 

   كذلك.تئدي  مملوما  مفصلة بشأ  الزبو  وبشأ  المحتويا "4"

 ينبغ  توفير اللصيئة إ  ُوجد  و/أو ينبغ  أ  تالبها مؤسسة البريد المكلّفة بمملية التوزيع. "1"

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها: -هـ

ُيحّدد الموظف سبب التأخر، إال أ  ذلك ال يمن  بالضرورة أ  المستثمر الممي  ف  بلد المئصد  "0"
  المسؤول    التأخير ف   ملية التوزيع.هو 



- 24 - 
 

 التدابير الواجب اّتخاذها: "4"

  االا ع  ل  المسار وخاة التوزيع الداخلية للتحئق م  حدث التأخير. -

  . EMDالتأكد م  سبب أي تأخير حصل بمد المسح الضون  للحدث -

  الرّد المنتظر: "1"

 النظا .تواريخ  مليا  المسح الضون  غير موجودة ف   -

 بيا  سبب التأخير أو تفصيل دقيق إنكارا لمملية التأخير. -

 

 (Returned - Unexplained return of the item)ر(  يد  بدو  مبر  اإل ادة )بميثة أُ  5-4-9

 

  ُتماد بمثية بدو  مبرر فيالب المرسل توضيحا  بشأ  ذلك. التمريف: -أ

 المستوى األول م  المملية. -ب

  ذا النوع م  الالبا  ف  الحاال  الت  يؤّكد فيها المرِسل أ  البميثة أُ يد  بدو  مبرر.ينابق ه -ج

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالب اتبا ها: -د

وينبغ  توفير لصيئة المنوا  إ  ُوجرد  و/أو  ينبغ  أ  يئد  الموظف  نوا  المرسل إليه كام . "0"
أو   CP 72أو  CP 71فر  بلرد المئصرد أ  يالبهرا )نسرخة مر  النمروذج ينبغر  للمسرتثمر الممري  

CN 23 

إذا أرسل المستثمر الممي  ف  بلد المئصد بالفمل إخاارا ُيملر  فيره المسرتثمر الممري  فر  بلرد  "4"
المصدر بورود بميثة غير قابلة للتوزيع ويوضح فيه السبب، فليس للمستثمر الممي  فر  بلرد 

  تم ما.المصدر أ  ُيصدر اس

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها: -هـ

  يجب  ل  الموظف تئدي  سبب ملموس ووجيه حت  إ  كا  الخاأ تشغيلياً. "0"

 التدابير الواجب اّتخاذها: "4"

 االتصال بالوحدا  التشغيلية الممنية. -

 أو ورقة التحئيق. CN 24ي  النموذج إذا كا  السبب الُمئّد  هو وقوع  اب، فينبغ  تئد -

  الرّد المنتظر: "1"

 بيا  سبب اإل ادة بالتدقيق )مث  رفض االست   بسبب وقوع  اب(. -

 أو ورقة التحئيق إذا كا  سبب اإل ادة وقوع  اب. CN 24تئدي  النموذج  -

مملومرا   إذا كا  سبب اإل رادة خارأ فر  المنوا /تسرجيل  نروا  غيرر كامرل، فينبغر  تئردي  -
مفصلة لبيا  سبب خاأ المنوا /تسجيل  نوا  غير كامل إ  ل  ُيرسل أي إخاار بهذا الشأ  

  سابئا.

تئدي  رمز للترخيص م  أجل تمرويض نفئرا  النئرل )النئرل إلر  جهرة المئصرد واإل رادة إلر   -
ئصرد جهة المصدر( وأي أجور أو رسو  غير ملغاة إذا ل  يلتز  المستثمر الممي  فر  بلرد الم

مر  نظرا  الاررود البريديرة  027بالتوجيها  الت  قّدمها الُمرسرل  نرد إيرداع البميثرة )المرادة 
 الواردة ف  مختصر الارود البريدية(.
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 COD - COD amount not received بميثة مئابل تأدية الئيمة ) د  تسديد مبلغ تأدية الئيمة( 5-4-11

 

د رغ  توزيع البميثة.يّد   المرسل أ  مبلغ تأدي التمريف: -أ  ة الئيمة ل  ُيسد 

 للمملية. 4و 0المستويا   -ب

 ال ينابق هذا النوع م  الالبا  إال ف  الحالتي  التاليتي : -ج

  ندما يتملق األمر بالمستثمري  المميني  الذي  يئدمو  خدمة البمانث مئابل تأدية الئيمة. "0"

 األموال. لتئدي  مملوما  مفصلة بشأ   ملية تحويل "4"

 

 Advice of delivery (AR) (AR not) باالسرت   ) ررد  تلئر  المرِسررل اإلشرمار باالسررت  (اإلشرمار  5-4-11

received back by the sender) 

م  نظا  الارود البريدية الواردة ف  مختصر الاررود البريديرة  لر  أنره  014تنص المادة  التمريف: -أ
ويمرراد اإلشررمار باالسررت   هررذا إلرر  . ارا باالسررت   وقرر  اإليررداعيمكرر  لمرِسررل الارررد أ  يالررب إشررم

ويمكر  للمسرتثمري  الممينري  أ  يئصرـروا هرذه الخدمرة  المرِسل بأسرع الّارق )الجوي أو الساح (.
  ل  الارود بئيمة مصرح بها إذا كا  مثل هذا الئصر منصوصا  ليه ف  خدمته  الداخلية.

إل  الُمرسل موّقما حسب األصول م  المرسل إليه الارد فيمكنه أ   CN 07وإذا ل  تت  إ ادة النموذج 
ومر  الممكر  الشرروع فر  إجررااا  االسرتم   الخاصرة برالارود )المرادة . يالب إثباترا خايرا بالتسرلّ 

 (.5-مكرراً 051-1

 للمملية. 4و 0المستويا   -ب

 ينابق هذا النوع م  الالبا  ف  الحاال  التالية: -ج

   المستثمر الممي  يئّد  خدمة اإلشمار باالست  .إذا كا "0"

 )اإلشمار باالست  (.  CN 07إذا اّد   ُمرسل الارد أنه ل  يتلّق النموذج "4"

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يئّد  الالب اتبا ها: -د

فرادة أو إرسرال رد  لر  رسرالة سرابئة ورد  لإل EMIم  اإللزام  إجراا مسح ضون  للحدث  "0"
 .بأ  البميثة قد ُسلّم 

تئدي  مملوما  مفصلة بشأ  الزبو ، م  المستحس  أ  تتضم  رق  هاتف المرسل إليه ونسخة  "4"
 م  اللصيئة إ  كا  ذلك ممكنا.

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرّد  ل  الالب اتبا ها: -هـ

وإذا لر  يتسرّ  للموظرف الممنر   .CN 18يجب  ل  الموظف أ  يئّد  نسخة موقمة م  النمروذج  "0"

 بمملية التوزيع ذلك، فينبغ  ا تبار البمثية مفئودة.

 التدابير الواجب اّتخاذها: "4"

   السم  إل  الحصول  ل  مملوما  بشأ  المرسل إليه م  خ ل اإلثبا  المكتوب للتسلي . -

 حال توافر رق  الهاتف(. االتصال بالمرسل إليه  بر الهاتف لتأكيد است مه البميثة )ف  -

أو زيارة المرسل إليه/المستل  )ف  حال  د  توافر رق  الهراتف  CN 18استخدا  النموذج  -
 أو إذا كا  الرق  ال يممل(.

 .محاولة استرداد البميثة إذا كان  قد ُسلّم  ف   نوا  خاائ -
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رسرل إليره قرد تلئر  البميثرة وتروفير اإل    بأ  البميثرة قرد فُئرد  أو إثبرا  أ  الم الرّد المنتظر: "1"
 المملوما  التالية:

إثبا  مكتوب للتسلي  يحمل توقيع المرسل إليه كدليل  ل  أ   ملية التسرلي  تمر  بنجراح  -
 )إذا ل  يك  هذا اإلثبا  قد قُّد  رّدا  ل  البا  سابئة(.

 المرسل إليه(. بيا  الجهة الت  تسلّم  البميثة )إذا وّقع  ل  است مها شخص آخر غير -

بيا  نتيجة  ملية االتصال بالمرسل إليه التر  جرر  إمرا بالهراتف أو مر  خر ل النمروذج  -
CN 18 .)أو بمد زيارته )مع تأكيد المرسل إليه بأنه يمك  إقفال الالب 

تحديد تاريخ آخر لمملية التوزيع وإصردار إثبرا  مكتروب للتسرلي  جديرد أو تأكيرد المرسرل  -
   البميثة.إليه بأنه استل

اإل    بأ  البميثة قد فُئد  إ  ل  يتسّ  استردادها  نردما ال يمكر  إثبرا  سرير  مليرة التوزيرع  "2"
 سيرا صحيحا.

 

  اإلخاارا  5-5

اإلخاارا  ه  رسانل يكم  الهدف منها ف  نئل مملوما  اسرتباقية  لر  مسرتوى البميثرة ولرذلك غالبراً مرا  -أ
وفيمرا يلر   بلد المئصد إلب غ المستثمر الممي  فر  بلرد المصردر بمشركل مرا.يستخدمها المستثمر الممي  ف  

   رض لألسباب الت  قد تستد   إرسال إخاار مسبق إل  المستثمر الممن  ف  بلد المصدر:

 بميثة ال يمك  توزيمها؛ -

 بميثة أصابها  اب؛ -

 بميثة متأخرة؛ -

 ذا  صلة؛وجوب تئدي  مستندا   بميثة محتجزة لدى الجمارك: -

 مخالفة ذا  اابع تشغيل . -

تستند اإلخاارا  دانما إل  ممررف البميثرة ويمكر  أ  تصردر  ر  المسرتثمر الممري  فر  بلرد المصردر  -ب
ويمك  للمستثمر الممي ، حال تلّئيه اإلخاار، أ  يتصرف  ل   و   المستثمر الممي  ف  بلد المئصد.

 النحو التال :

  إصدار رّد؛ أو -

  " )تجاهل(.ignoreالوظيفة "استخدا   -

وتظرل كرل هرذه اإلخارارا  ُمسرّجلة فر  هرذه  ُتسرّجل اإلخارارا  فر  قوان /ملفّرا  رسرانل منفصرلة. -ج
وبمد هذه المرّدة، ُتحرذف تلئانيرا )ولكر  تظرل هنراك إمكانيرة السرتخراجها  ر   يوما. 11الملفّا  لمدة 
 )البحث(. "Query"اريق وظيفة 

ار زمنر  ياّبرق  لر  إجرراا اإلخارار، ويظرل الررد  لر  إخارار أو أخرذه بمري  ليس ثمة حالياً أي إا -د
غير أنه يوص  بشدة الرّد  ل  اإلخاارا  ف  أقرب وق  ممك  بمرد تسرلمها  اال تبار أمراً اختيارياً.

 لك  يتسن  للمستثمر الممي  المرِسل اتخاذ التدابير المناسبة.

ومررع ذلررك، مرر    مليررة رنيسررية. خرر ل ال يمكرر  إصرردارها ومرر  ثرر ّ  تمتبررر اإلخاررارا  رسررانل مسررتئلة -هـ
( بمد ورود إخاار )بغض النظر  ما إذا جرى إصردار L1Qالممك  إنشاا الب م  المستوى األول )

كما أنه م  الممك  إرسال إخاارا  متمرددة بشرأ  نفرس  " )تجاهل((.Ignoreرد أو استخدا  الوظيفة "
ف البميثة وإل  نفس المستثمر ا "(، L1Qلممي  )أل  األمرر ال يتملرق بالرب مر  المسرتوى األول "ممر 

 "(.ignoreولك  فئا بمد ممالجة اإلخاار السابق )إصدار رّد أو استخدا  وظيفة "

ل جميع اإلخاارا  ألغراض إ داد التئارير. -و  ُتسج 
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 Undeliverable (item undeliverable)الت  ال يمك  توزيمها  البمانث 5-5-1

يئرّدر المسرتثمر الممري  فر  بلرد المئصررد أنره ال يمكر  توزيرع البميثرة ويالرب إلر  المسررتثمر  مريرف:الت -أ
 الممي  ف  بلد المصدر تمليما  بشأ  ممالجتها الحئا.

 ينابق هذا النوع م  اإلخاارا  ف  الحاال  التالية: -ب

ل أو مركرز الفررز أو شربكة  ندما يفيد الموظفو  الممنيو  بالممليا  التشغيلية ف  مكترب التبراد "0"
التوزيع بأنه ال يمك  توزيع البمثية بسبب  نوا  غير كامل أو غير صحيح، أو مرسل إليه غير 
ممروف، أو فئدا  لصيئة البمثية أو رفض المرسل إليه أو الجمارك أو مرا إلر  ذلرك، ويالبرو  

 .تمليما  بشأ  ممالجة البميثة الحئا

  ف الذي يصدر اإلخاار اتبا ها:اإلجرااا  الواجب  ل  الموظ -ج

يجب  ل  الموظرف تحديرد سربب  رد  التوزيرع وتئردي  المنروا  الصرحيح و/أو بيانرا  االتصرال  "0"
  بالمكتب الذي توجد فيه البميثة م  أجل اتخاذ التدابير المناسبة الحئا.

  مة.ينبغ  للموظف ف  بلد المئصد أ  يذكر المدة الت  سُتحتفظ بها البميثة كودي "4"

  اإلجرااا  الواجب  ل  الموظف الذي يرّد  ل  اإلخاار اتبا ها: -د

ح ورق  هاتف المرسل إليه والتمليما  بشأ  التدابير الواجب اتخاذها.  يجب  ل  الموظف تئدي  المنوا  الُمصح 

د المئصرد وف  حال  د  ورود رّد م  المستثمر الممي  ف  بلد المصدر، ينبغ  للمستثمر الممي  ف  بل -هـ
أ  ُيميد البميثة بمد انئضاا فترة االحتفاظ أو ا تبار البميثة بميثًة تّ  التخلّ   نهرا وفئرا للتمليمرا  التر  

 .CP 71/CP 72قّدمها المرِسل ف  النموذجي  

 

 Damaged (item damaged) البمانث الت  أصابها  اب 5-5-2

  يمل  أ   ابا أصاب بميثرة وأ  يالرب اقتراحرا  يمك  للمستثمر الممي  ف  بلد المئصد أ التمريف: -أ
 CN 24أو يوّفر مملوما  بشأ  اريئة ممالجتها ويئّد  النموذج  (CP 78)بشأ  اريئة ممالجتها الحئا 

  م  نظا  الارود البريدية الواردة ف  مختصر الارود البريدية(. 055)المادة 

نع قد فُئد  أو أصابها  اب فيجب  ليره أ  يرسرل إذا الحظ المستثمر الممي  ف  بلد المئصد أ  بضا -ب
  أيا  م  يو  اكتشافه للميب. 01إل  المستثمر الممي  ف  بلد المصدر إخاارا كتابيا خ ل فترة 

وف  حال اكتشاف  اب خفر ، يجرب  لر  المسرتثمر الممري  فر  بلرد المئصرد أ  ُيرسرل إخارارا إلر   -ج
وفر  هرذه الحراال  يجرب أ  . سرا ة مر  تراريخ التوزيرع 28المستثمر الممري  فر  بلرد المصردر خر ل 

ل نموذج المحضر     بر نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن . CN 24ُيرس 

 

 "(Delayed (item delayed))" البمانث المتأخرة 5-5-3
 

انرث التر  يستخد  المستثمر الممي  ف  بلد المئصد هذا اإلخاار إل ر   المسرتثمر الممري  فر  بلرد المصردر بالبم
 تأّخر   ملية توزيمها.

 

  وجوب تئدي  مستندا  ذا  صلة( الجمارك )بميثة محتجزة لدى الجمارك: 5-5-4
("Customs (item retained by Customs: documentation required") 

جرى حجز أو مصادرة بميثة أو جرزا مر  محتوياتهرا مر  قبرل السرلاة الجمركيرة أو غيرهرا مر   التمريف: -أ
ويرمر  هرذا اإلخارار إلر  الحصرول  لر  المسرتندا  الضررورية لتحريرر البميثرة مر   لوكاال  الحكومية.ا

إلر  المسرتثمر  (CN 13)ويجب  ل  المستثمر الممي  ف  بلد المئصرد أ  يرسرل محضرر الحجرز  الجمارك.
 . EMEللحدث 000م  قانمة الرموز  22أو  01الممي  ف  بلد المصدر أو أ  يولّد رمز السبب 
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وإذا لر  ُيئرد   رّد،  ينبغ  للمستثمر الممي  ف  بلد المصدر أ  يوفر المملوما  الت  البهرا بلرد المئصرد. -ب
  فيمك  لبلد المئصد أ  يميد البميثة إل  بلد المصدر بمد انتهاا مدة االحتفاظ.

 

 (Operational irregularity) مخالفة ذا  اابع تشغيل  5-5-5

 

المسرتثمر تميرق  التشرغيل  التر أنرواع المخالفرا  ذا  الارابع  مر  أي نروع  اإلبر غ  ر  يرم  هذا اإلخاار إل
  توزيع البميثة. الممي  ف  بلد المئصد    ممالجة/

 

 (Reply rating) تئيي  الردود 5-5-5-1

 

 يرم  نظا  التئيي  إل  قياس نو ية الردود ومدى امتثال الموظفي  إلر  إجررااا  خدمرة الزبران  غيرر -أ
ّد هذا النظا  آليرة تسرمح للمروظفي  الممنيري  بخدمرة الزبران   تلك المتملئة بالتئيد بالموا يد المحددة. وُيم 

مرة فر  إارار نظرا   بأ  يمربوا  ل  الفور     د  رضاه     نو ية و/أو مدى وجاهة الردود المئد 
إ    الشريك بالوضع المرحل  فمل  سبيل المثال، ال يكف  بوجه  ا   االستم   الئان   ل  اإلنترن .

ويجب  ل  الموظف أ  يتخذ التدابير ال زمة ل نتئال بالبميثة إل  المرحلرة النهانيرة للممالجرة  للبميثة.
 .وفئا للالب

، فيجب  ل  الموظف أ  ُيئّي  الرد باختيار خيار م  قانمرة منسردلة. -ب ويمكر   وإذا كا  الرّد غير ُمرض 
  ُيوص  بإبدانها لشرح اإلشكال الذي ارحه الرد الوارد. اختياريا إضافة م حظا 

 وفيما يل   رض لخيارا  األسباب المتوافرة: -ج

 الرّد المئّد  غير كامل أو المملوما  المئّدمة ال تتاابق مع الالب.  د  االمتثال لإلجرااا : "0"

ق ولر  ُيئرد   فر  ذلرك آخر مملوما  قدمها الموظف تتضارب مع الرد الساب مملوما  متضاربة: "4"
 الشأ  أي شرح.

  استخدا   بارا  غير النئة. ال مباالة: "1"

 ل  يجر التوقيع  ل  الب متملق باإلثبا  المكتوب للتسلي .  د  توفير اإلثبا  المكتوب للتسلي : "2"

  ندما ُالب تئديمه. CN 18 د  تئدي  النموذج  :CN 18 د  توفير النموذج  "5"

 ضما  فاندة وموضو ية  ملية التئيي ، يجب احترا  المبادئ التالية:حرصا  ل   -د

 ينبغ  أال ترتبا  ملية التئيي  بوضع البميثة. "0"

 ينبغ  أال تئو   ملية التئيي   ل  ا تبارا  شخصية. "4"

ينبغ  مرا اة أحداث التتبرع ونو يرة المناصرر المئّدمرة فر  الالرب ودرجرة تمئيرد الحالرة )يجرب  "1"
  يز بي  الحالة وبي  الموظف الذي حاول تئدي  المسا دة(.التمي

يوص   بأال ُتستخد  أداة التئيي  إال خ ل آخرر مرحلرة فر  الممليرة  نردما يبردو الررّد غيرر ُمفيرد للزبرو   -و
  و ندما تبدو إ ادة تفميل المملية ضرورية.

يمك  تنفيذها إال حال ورود الرد وقبل ليس هناك أية قيود زمنية فيما يخص  ملية التئيي ، غير أنه ال  -ز
  إقفال الالب يدويا.

 

 

 الطرود العابرة بالمكشوف -6

 

وقبل إرسال استم   إل    ملية  بور الارود بالمكشوف ه   ملية قد تتالب تدخل مستثمرْي  ممينْي  أو أكثر.
ا  فر  بلرد المصردر أ  يتحئرق أوال المستثمر الممي  ف  بلد المبور/ أو ف  بلد المئصد، ينبغ  لمركز االسرتم م

 .م  أ  مدة النئل م  البداية إل  النهانية وزم  الوصول يسمحا  بوصول الارد إل  بلد المبور أو بلد المئصد
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  د  وصول البميثة إل  جهة المئصد النهان  و د  توفر أي مملوما      ملية التوجيه 6-1

 

النهان  و د  توفر مملوما      ملية التوجيه ف  نظا  التتبرع ف  حال  د  وصول بميثة ما إل  جهة المئصد 
وتحديد المكا ، يمك  للمستثمر الممي  ف  بلرد المصردر أ  يرسرل الرب اسرتم   إلر  المسرتثمر الممري  فر  بلرد 
 المبور م  خ ل إصدار الب م ن  ف  إاار الب استم   صادر  بر نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن .

ف  حال  د  وصول بميثرة مرا إلر  جهرة  دابير الواجب  ل  المستثمر الممي  ف  بلد المصدر اتخاذها:الت -
المئصد النهان  و د  توفر مملوما      ملية التوجيه ف  نظا  التتبع وتحديد المكا ، يمكر  للمسرتثمر 

ر برإجراا المرحلرة الممي  ف  بلد المصردر أ  يرسرل الرب اسرتم   إلر  المسرتثمر الممري  فر  بلرد المبرو
 األول  م   ملية ممالجة الالبا  م  المستوى األول ف  إاار نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن .

 التدابير الواجب  ل  المستثمر الممي  ف  بلد المبور اتخاذها: -

 . جمع المملوما  

 نترنر ، يئرو  حالما يصل ب غ بورود استم   بشرأ  اررد  برر نظرا  االسرتم   الئران   لر  اإل
  الموظف المكلّف بممالجة االستم ما  بما يل :

 النظر ف  نظا  التتبع وتحديد المكا ؛ -

 الحصول  ل  وصل اإلرسالية م  وحدة البريد الجوي أو ميناا الوصول؛ -

 ؛CP78التحئق مما إذا كا  مكتب التبادل قد أصدر ورقة التحئيق  -

التبررادل فرر  بلررد المصرردر للحصررول  لرر  مملومررا  إرسررال الررب اسررتم   أولرر  إلرر  مكتررب  -
 مفصلة تتملق بمملية توجيه البميثة.

 :االتصال بمركز ممالجة استم ما  الزبان  للمستثمر الممي  ف  بلد المصدر 

  ف  بلد المبور إل  مركز ممالجة -ُيرسل موظف مركز االستم ما  التابع للمستثمر المم  -
االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلرد المصردر كرل المملومرا  المتيسررة حرول الاررد 

 المستمل   نه والسيما تلك المتملئة بما يل :

 ؛ُيرسل مكتب التبادل المرسل 

 ؛مكتب التبادل ف  بلد المئصد 

 رق  اإلرسالية والو اا؛ 

  نسخة م  قانمة الاريقCP 87 .)ند االقتضاا ( 

   رد  وصرول اإلرسرالية أو البميثرة، ُيرسرل موظرف مركرز ممالجرة االسرتم ما  الترابع  حالف 
للمستثمر الممي  ف  بلد المبور إل  مركرز ممالجرة اسرتم ما  الزبران  الترابع للمسرتثمر الممري  

 لية.لتأكيد  د  وصول البميثة و/أو اإلرسا  CP 78ف  بلد المصدر ورقة التحئيق

   ُيرسل موظف مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المبور الرّد  بر نظا
االستم   الئان   ل  اإلنترن  إل  نظيره ف  بلد المصدر الذي يرسل بمد ذلرك هرذه المملومرا  

مر الممري  وُيصردر النظرا  البرا جديردا بري  المسرتث إل  المستثمر الممي  ف  بلد المئصد النهان .
  ف  بلد المصدر والمستثمر الممي  ف  بلد المئصد النهان .
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 توجيه البميثة 6-2

 

  إذا أشار النظا  إل  أ  المستثمر الممي  ف  بلد المبور قا  بتوجيه البميثة إل  بلد المئصد النهان :

مر الممرري  فرر  بلررد يمكرر  للمسررتثمر الممرري  فرر  بلررد المصرردر أ  يميررد توجيرره الررب اسررتم مه إلرر  المسررتث -
وُيصدر النظا  البا جديدا بي  المستثمر الممري  فر  بلرد المصردر والمسرتثمر الممري  فر   المئصد النهان .

 بلد المئصد النهان ، يتضّم  المملوما  الت  أرسلها المستثمر الممي  ف  بلد المبور.

 يمك  إ    الزبو  بأ  البميثة قد ُوّجه . -
 

 إل  المستثمر الممي  ف  بلد المبور  د  وصول البميثة 6-3

 

ُيبل غ الزبو  بمد  توافر أي مملوما      ملية التوزيع ويمك  للمستثمر الممي  ف  بلد المصدر أ  يوّجه البرا 
 إل  المستثمر الممي  ف  بلد المبور.

 .ية التوجيه غير متوافرةيشير النظا  إل  أ  البميثة قد وصل  إل  بلد المبور غير أ  المملوما  المتصلة بممل -

، EME ،EMGأو مررا يليرره ) EMJأو  EMDآخررر حرردث ممسرروح ضررونيا أرسررله بلررد المبررور كررا  الحرردث  -
EMH وليس هناك بيانا     إ ادة الارد إل  المرِسل أو مصادرة البميثة م  ِقبل السلاا  الجمركية؛ )

 وم  ث ، يمتبر الارد اردا مفئودا ف  بلد المبور:

 لية  ل   اتق المستثمر الممي  ف  بلد المبور.تئع المسؤو 

  يرّخص موظف مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلرد المبرور لموظرف مركرز
  ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المصدر ببدا إجراا التمويض.

 ل هذا  ترخيص ُيدرج رمز اإلنترن     اريق  ل  الئان  االستم   نظا  م  خ ل الترخيص ُيرس 

يرو   مرل بمرد  05ويجرب أ  ُيئرّد  رمرز التررخيص مرع الررد النهران  خر ل فتررة  النهران . الرد ف 
 .4است   الالب م  المستوى 

 ويبلّرغ موظرف مركرز ممالجرة االسرتم ما  الترابع للمسرتثمر الممري  فر  بلرد  االستم  . إجراا ُيئفل
  المصدر الزبو  بذلك.

، ويصردر (EMBأو  EMA)أو مرا قبلره   EMCآخر حدث ممسوح ضونيا أرسله بلد المصدر كرا  الحردث -
 المستثمر الممي  ف  بلد المبور ورقة تحئيق تشير إل   د  وصول اإلرسالية و/أو الارد.

  يمكرر  أ  يرسررل المسررتثمر الممرري  فرر  بلررد المصرردر الررب اسررتم   إلرر  المسررتثمر الممرري  فرر  بلررد
" Redirectمرر  المرسررل إليرره باسررتخدا  وظيفررة "  CN 18نهرران  للحصررول  لرر  اإلقرررارالمئصررد ال

 )إ ادة التوجيه( إل  المستثمر الممي  ف  بلد المئصد النهان . 

  ال يتحمل المستثمر الممي  ف  بلرد المبرور مسرؤولية أي تمرويض يردفع إلر  الزبرو  إذا ثبر  أ  بلرد
اررار بلررد المصرردر بأنرره لرر  يسررتل  الارررد موضرروع إلخ  CP 78المبررور قررد أصرردر ورقررة التحئيررق

 االستم  . 
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 توافر المملوما  المفصلة المتملئة بمملية التوجيه م  بلد المبور 6-4

 

يرسررل المسررتثمر الممرري  فرر  بلررد  يجررب اتبرراع اإلجرررااا  المبينررة فرر  ممررايير  مليررة ممالجررة البررا  االسررتم  .
 ي  ف  بلد المئصد النهان .المصدر البا  استم   إل  المستثمر المم

 المستثمرو  الممينو  الذي  يستخدمو  نظاما للتتبع وتحديد المكا  خاصا بالارود: -

 آخر حدث ممسوح ضونيا أرسله بلد المبور كا  الحدثEMC   أوEMK   وليس هناك بيانا  بشرأ
(، أو CN 18نمروذج تسلي  الارد إل  المرسل إليه )أي  د  وجود اإلثبا  المكتروب للتسرلي  و/أو ال
 إ ادته إل  المرِسل وليس هناك أي إشارة إل  أنه ما زال ف  مرحلة المبور.

 التحئيرق  يمتبر الارد مفئودا ف  بلد المبور إذا ثب  أ  بلد المئصد قرد أصردر ورقرة CP78 إلخارار
اإلرساليا  بلد المبور بمد  تسلّ  الارد موضوع االستم  ، وذلك وفئا لإلجرااا  المتملئة بتدقيق 

مرر  نظررا  الارررود البريديررة )ترردقيق اإلرسرراليا ( الررواردة فرر   082المنصرروص  ليهررا فرر  المررادة 
 مختصر الارود البريدية.

 :ف  الحاال  الت  تئع فيها المسؤولية  ل   اتق المستثمر الممي  ف  بلد المبور 

مسرتثمر الممري  فر  للحصول  ل  رمز ترخيص م  المستثمر الممي  ف  بلرد المبرور، يحرّول ال -
الت  أصدرها المسرتثمر الممري  فر    CP 78بلد المصدر توجيه البه، بما ف  ذلك ورقة التحئيق
 .4بواساة الب استم   م  المستوى بلد المئصد، إل  المستثمر الممي  ف  بلد المبور 

الممري  فر  بلرد  ويبلّغ موظف مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر االستم  . إجراا ُيئفل -
 المصدر الزبو  بذلك.

 المستثمرو  الممينو  الذي  ال يستخدمو  نظاما للتتبع وتحديد المكا : -

   ف  حال  د  وجود أي بيانا  تشير إل  أ  الارد قد ُسل   إل  المرسل إليه )أي  د  وجود اإلثبا
المبررور إذا ثبرر  أ  بلررد ( يمتبررر الارررد مفئررودا فرر  بلررد CN 18المكترروب للتسررلي  و/أو النمرروذج 

إلخاررار بلررد المبررور بمررد  تسررلّ  الارررد موضرروع CP78 التحئيررق  المئصررد قررد أصرردر ورقررة
 082االستم  ، وذلك وفئا لإلجرااا  المتملئة بتدقيق اإلرساليا  المنصوص  ليها ف  المرادة 

وينابرق  يرة.م  نظا  الارود البريدية ) تدقيق اإلرساليا ( الواردة ف  مختصرر الاررود البريد
هذا أيضا  ل  الحاال  الت  ل  ُتئد  فيها نسخة م  إثبا  التسلي  و ل  ذلك األسراس لر  تصردر 

 .CP78 أي ورقة تحئيق 

 :ف  الحاال  الت  تئع فيها المسؤولية  ل   اتق المستثمر الممي  ف  بلد المبور 

المسرتثمر الممري  للحصول  ل  رمز ترخيص م  المستثمر الممري  فر  بلرد المبرور، يحرّول  -
التر  أصردرها المسرتثمر   CP 78ف  بلد المصدر توجيره البره، بمرا فر  ذلرك ورقرة التحئيرق 
 الممي  ف  بلد المئصد، إل  المستثمر الممي  ف  بلد المبور. 

ويبلّغ موظف مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  فر  ُيئفل إجراا االستم  .  -
 بذلك. بلد المصدر الزبو 

الحاال  الت  ال يمك  إيئاع المسؤولية فيها ال  ل  المستثمر الممري  فر  بلرد المبرور وال ف   -
  ل  المستثمر الممي  ف  بلد المئصد، يتئاس  ك هما المسؤولية.
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 المسؤولية والتعويض في مجال الطرود -7

 

  الحق ف  التمويض 7-1

 

المالم   ل  أنره يحرق التمرويض للمرسرل فر  حرال فُئرد  بميثتره أو  م  اتفاقية االتحاد البريدي 41تنص المادة 
وف  هرذه الحالرة،  ويحتفظ المرِسل بحق التنازل    حئوقه كتابيا لصالح المرسل إليه. ُسرق  أو أصابها  اب.

وريا ف  بيد أ  هذا التنازل ليس ضر ُتاّبق األحكا  المتملئة بالمسؤولية للمنظمة البريدية الت  تتكفل بالتمويض.
ل إليه نفسه. ويمك  للمرِسل أو المرسل إليه أ  يرّخص لارف ثالث  الحاال  الت  يكو  فيها المرِسل هو المرس 

 بتسلّ  التمويض، إذا ما سمح الئانو  بذلك.

 

 المبلغ األقص  للتمويض 7-2

 

ئ تابيررق مسررؤولية مرر  نظررا  الارررود البريديررة الررواردة فرر  مختصررر الارررود البريديررة مبرراد 052ُتحرردد المررادة 

وتحدد هذه المادة المبلغ األقص  للتمويض ف  مجال الارود ما ل  يتفق  المستثمري  المميني  ف  مجال الارود.
ويشمل مبلغ التمويض  المستثمرو  الممينو  فيما بينه   ل  تحديد مستوى التمويض ف  مجال الارود الدولية.

ويحررق للمرسررل أيضررا . ؤولية الشررريك المرسررل إزاا زباننررهقيمررة محتويررا  الارررد، كمررا أنرره غيررر مرررتبا بمسرر
 الحصول  ل  تمويض لألجور والرسو  الت  دفمها إلرسال البميثة.

 

مرر  نظررا  الارررود البريديررة  لرر  الارررود  052ال تنابررق المبررالغ الئصرروى المشررار إليهررا فرر  المررادة  مالحظةةة 
 ي  ف  بلد المصدر.المصرح بئيمتها الت  يحدد قيمتها الئصوى المستثمر المم

 

 شروا التمويض 7-3

 

يجوز لكل زبو  أ  يالرب تمويضرا  ر  أي اررد مفئرود أو أصرابه  ارب )ويشرمل ذلرك الاررود التر  أصرابها 
  اب جزن  أو الارود الت  فُئد جزا م  محتوياتها(.

 

وفر  هرذه  ال غيرر. وأي اتصاال  بشأ  التمويض ينبغ  أ  ُتجرى م  خ ل نظا  االستم   الئان   لر  اإلنترنر 
الحالة، ُيسجل الموظف الممن  بممالجة االستم ما  التابع للمسرتثمر الممري  فر  بلرد المئصرد رمرز التررخيص فر  

 يو   مل(. 11وينبغ  أ  ُيئّد  رمز الترخيص هذا خ ل المدة المتفق  ليها ) نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن .

 

 تحديد المسؤولية 7-4

 

د المسؤولية النهانية  ل  ما إذا كا  الارد قد فئد أو أصابه  اب و ل  المكا  الذي وقرع فيره هرذا يتوقف تحدي
وال يتحمل المستثمر الممي  ف  بلد المئصد المسؤولية إال    الارود البريدية المفئودة أو الت  أصابها  الحادث.

 .S10 اب والت  تحمل رموزا ذا  خاوا ماابئة للمميار 
 

 جراا المممول به ف  حال فئد ارداإل 7-4-1

 

 إذا كان  المسؤولية تئع  ل   اتق المستثمر الممي  ف  بلد المئصد: -

  يصدر موظف مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المئصد رمز الترخيص، ويشرع
  تنفيذ إجراا التمويض.موظف مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المصدر ف  

  ُيمل  موظف مركرز ممالجرة االسرتم ما  الترابع للمسرتثمر الممري  فر  بلرد المئصرد إدارة المحاسربة
التابع لها بالرد اإليجاب  م  المستوى األول أو الثان  ويحيل إليها المملوما  المفصلة ذا  الصرلة 
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الُماالرب بره( التر  قرّدمها بالفمرل )رمز الترخيص، بلد المصردر، رقر  الرمرز ذي الخاروا، المبلرغ 
 مركز ممالجة استم ما  الزبان  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المصدر.

  بمد أ  تدفع إدارة المحاسبة التابمة للمستثمر الممي  ف  بلد المصدر التمرويض إلر  المرِسرل، فإنهرا
المردفوع باسرتخدا  البيانرا   تالب بمد ذلك م  المستثمر الممي  ف  بلد المئصد أ  يسدد لها المبلرغ

وإذا  الت  تشمل رمز الترخيص المتملق بالالب الذي أُقفرل. CN48المحاسبية المسّجلة ف  النموذج 
تنازل المرِسل    حئه لصالح المرسرل إليره، فر  يمكر  لبلرد المصردر أ  ياالرب برأي تمرويض إذا 

حراال ، يجرب  لر  بلرد المئصرد أ  وفر  هرذه ال كا  الارد قد فُئد أو أصابه  اب ف  بلد المئصد.
 يدفع التمويض إل  المرسل إليه.

 إذا كان  المسؤولية تئع  ل   اتق المستثمر الممي  ف  بلد المصدر: -

 .ويابرق مركرز ممالجرة  ال ضرورة ف  أ  ُيصدر المستثمر الممي  ف  بلرد المئصرد رمرز تررخيص
 در إجراااته الداخلية لتمويض الزبان .استم ما  الزبان  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المص

 

 اإلجراا المممول به ف  حال أصاب الارد  اب 7-4-2

 

 إذا كان  المسؤولية تئع  ل   اتق المستثمر الممي  ف  بلد المئصد:  7-4-2-1

 تمتبر مكاتب التبادل ه  المسؤولة    التحئق م  حالة جميرع اررود االتحراد البريردي المرالم  الرواردة. -

  EMDحالررة مررا إذا أظهررر نظررا  التتبررع وتحديررد المكررا  أ  اررردا مررا خضررع لممليررة مسررح الحرردث وفرر 
(EMSEVT ول  ُترفق ورقة التحئيق )CP 78   بمحضر يبرّي  المارب الرذي أصراب الاررد فر  نفرس اليرو

، فإ  بلد المئصد يمتبرر مسرؤوال  ر  أي  ارب أصراب الاررد  EMDالذي حدث  فيه  ملية مسح الحدث
ث  نرد توجيهره إلرر  المرسرل إليره.يبلّرغ ا وكئا ردة  امررة، يبلّرغ الموظفررو   لمرسرل إليرره  نره الحئرا أو حررد 

ث  ُيرسل إل  مكتب التبادل  CN24التشغيليو     كل ارد أصابه  اب ف  الشبكة    اريق المحضر 
يتضررم  وينبغرر  أ  . وإلرر  مركررز ممالجررة اسررتم ما  الزبرران  التررابع للمسررتثمر الممرري  فرر  بلررد المصرردر

 المملوما  التالية: CN24المحضر 

 رق  الرمز ذي الخاوا الخاص بالارد؛ 

 رق  اإلرسالية وتاريخها؛ 

 ظ؛  الوز  المسّجل ف  المستند والوز  الفمل  الُم ح 

 اس  و نوا  المرِسل والمرسل إليه؛ 

 وصف موجز للماب؛ 

 حالة التغليف )م  الداخل والخارج(؛ 

 ارد مماد توجيهه لتوزيمه، أو ارد تّ  التخلص منه، إلخ(. تفاصيل بشأ  ممالجة الارد )أي 

مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المئصد إدارة المحاسربة الترابع لهرا ُيمل  موظف  -
بنتانج الب االستم   المئد  ، ويئّد  التفاصيل ذا  الصلة )رمز الترخيص، بلد المصدر، رقر  الرمرز ذي 

 ا الخاص بالارد، المبلغ الماالب به(.الخاو

 بالنسبة للارود الت  أصابها  اب، يجوز للمرسل إليه أ  ياالب بالتمويض إذا قبل تسل  الارد. -
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 إذا كان  المسؤولية تئع  ل   اتق المستثمر الممي  ف  بلد المصدر: 7-4-2-2

الموظفررو  التشررغيليو   إذا جررر  فرر  بلررد المصرردر مماينررة  اررب أصرراب الارررد فيجررب أ  يمررأل -
محضرا    الماب وُيرسلوه إل  مركز ممالجة استم ما  الزبران  للمسرتثمر الممري  الترابمي  لره 

ويترول  المسرتثمر الممري  فر  بلرد  الذي سيتصرل بردوره برالزبو  ليالرب منره تمليمرا  بهرذا الشرأ .
 المصدر دفع التمويض وفئا لئوانينه الداخلية.

ب الماُب غ ف الارد ول  ُيصب محتوياته، ينبغ  للمستثمر الممي  المرسل وف  حالة ما إذا أصا -
إص ح الغ ف وخت  الارد بإحكا  وإب غ موظفيه ف  مركز ممالجة االستم ما  بذلك قبل إ ادة 

وينبغ  أ  ُتلصق  ل  الارد لصيئة تبّي  أنه خضع لممليرة إصر ح  توجيه الارد إل  بلد المئصد.
 الذي يتضم  المملوما  التالية: CN 24وينبغ  أيضا أ  يرفق بالارد المحضر  ف  بلد المصدر.

 رق  الرمز ذي الخاوا الخاص بالارد؛ 

 رق  اإلرسالية وتاريخها؛ 

 ظ؛  الوز  المسّجل ف  المستند والوز  الفمل  الُم ح 

 اس  و نوا  المرسل والمرسل إليه؛ 

 وصف موجز للماب؛ 

 إلص ح غ ف الارد الذي أصابه  اب. تفاصيل بشأ  اإلجرااا  المتخذة 

 

تئررع  :EMDو  EMCإذا لرر  يتسررّ  تحديررد مررا إذا كررا  الماررب قررد أصرراب الارررد خرر ل الحرردثي  7-4-2-3
المسؤولية  ل  ك  المستثمري  الممينري  الممنيري  وُيخّفرض إلر  النصرف مبلرغ التمرويض الواجرب 

 دفمه إل  المستثمر الممي  ف  بلد المئصد.

 

 جراا الواجب اتبا ه ف  حال إ ادة البميثة بدو  مبرراإل 7-4-3

يصدر موظف مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممري  فر  بلرد المئصرد رمرز التررخيص،  -
ويشرع موظف مركز ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلرد المصردر فر  تنفيرذ إجرراا 

 .التمويض

االسرتم ما  الترابع للمسرتثمر الممري  فر  بلرد المئصرد إدارة المحاسربة  مركرز ممالجرةُيمل  موظرف  -
التابع لها بالرد اإليجاب  مر  المسرتوى األول ويحيرل إليهرا المملومرا  المفصرلة ذا  الصرلة )رمرز 
الترخيص، بلد المصدر، رقر  الرمرز ذي الخاروا، المبلرغ الُماالرب بره( التر  قرّدمها بالفمرل مركرز 

 الزبان  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المصدر.ممالجة استم ما  

بمد أ  تمّوض إدارة المحاسبة التابمة للمستثمر الممري  فر  بلرد المصردر للمرِسرل رسرو  التخلريص  -
البريدي، فإنها تالب بمرد ذلرك مر  المسرتثمر الممري  فر  بلرد المئصرد أ  يسردد لهرا المبلرغ المردفوع 

الترر  تشررمل رمررز الترررخيص المتملررق  CN48لة فرر  النمرروذج باسررتخدا  البيانررا  المحاسرربية المسررجّ 
 .بالالب الذي أُقفل

 

 رموز الترخيص والتسويا  المالية 7-5

 

 رمز الترخيص 7-5-1

 

إ  بنية رمز الترخيص الذي يئدمه موظفو مركز ممالجة االستم ما  الترابع للمسرتثمر الممري  فر  بلرد المئصرد 
ولهؤالا  حري الكامل ال ُتحدد ف  إاار نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن . ند انتهاا  ملية الرد  ل  الب الت

 الموظفي  كامل الحرية ف  ا تماد أي بنية يشاؤو  لرمز الترخيص.
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 التسوية المالية 7-5-2

 

أو  ُتسّوي إدارة المحاسبة التابمة للمستثمر الممي  الممن  الحسابا  المتملئة بالتمويضرا   ر  الاررود المفئرودة
المبرالغ المسرتحئة  لر  ذمرة التمرويض( المسرتخد  لتبرادل  -)حساب CN 48الت  أصابها  اب بواساة النموذج 

م  نظا  الارود البريديرة الرواردتي  فر   418و 417ويرد وصف لهذا اإلجراا ف  المادتي  . البيانا  الرنيسية
 مختصر الارود البريدية.

 

 دفع التمويض 7-6
 

ممالجة االستم ما  التابع للمستثمر الممي  ف  بلد المئصد إدارة المحاسربة الترابع لهرا مركز ُيمل  موظف  -
بنتانج الب االستم   المئد   م  المستوى األول أو الثان ، ويئّد  التفاصيل ذا  الصلة )رمز الترخيص، 

 بلد المصدر، رق  الرمز ذي الخاوا الخاص بالارد، المبلغ الماالب به(.
 

بمد أ  يدفع المستثمر الممي  ف  بلرد المصردر التمرويض للمرِسرل، فإنره يالرب بمرد ذلرك مر  وظف ُيمل  م -
المستثمر الممري  فر  بلرد المئصرد أ  يسردد لره المبلرغ المردفوع المّتفرق  ليره باسرتخدا  البيانرا  المحاسربية 

 قفل.الت  تشمل رمز الترخيص المتملق بالب التحري الذي أُ  CN 48المسّجلة ف  النموذج 
 

 

 مراقبة النوعية -معايير خدمة الزبائن  -8
 

المكتب الدول  هو المسؤول    رفع تئارير شهرية ونصف سرنوية إلر  األ ضراا  ر  أداا كرل مسرتثمر ممري  
  ف  مجال خدمة الزبان .

 

  را  األداا الرنيسيةمؤش   8-1

مرة فر  الوقر  المتفرق  ليره  الرد ف  الوق  المحدد: -  لر  الالبرا  مر  المسرتوى األول أو الردود الُمئد 
 الثان .

 أجل فتح الالب. -

 أجل االنتئال م  المستوى األول إل  المستوى الثان . -

االستم ما  الت  ل  ُيئد   رد بشأنها ف  حدود أجرل الررد المنصروص  ليره والتر  لر   الرسانل المملّئة: -
 يِرد رّد بشأنها وق  إصدار التئرير.

يئريس مؤشرر "نسربة الحرل" النسربة المنويرة ل سرتم ما  التر  لر  يصردر  الررد األول: نسربة الحرل بمرد -
وبمبارة أخرى، يئيس هذا المؤشر  دد الزبان  الراضيي   بمد الرد األول. 4بشأنها الب م  المستوى 

 بالرد األول، أي بمد مستوى التحري األول.

المؤشر الوق  الرذي انئضر  منرذ تئردي  الالرب األول  يئيس هذا المدة اإلجمالية إل  غاية الرّد النهان : -
وال تؤخررذ رسررانل اإلخاررار بمرري   وحترر  ورود الرررد األخيررر، بشررأ  ممرررف البميثررة نفسرره )الممليررة(.

 اال تبار ألنها ليس  جزاا م  المملية.
 

  أوقا  الممل 8-2

، وينشر هذه المملوما  فر  يحدد كل مركز استم   أوقا  وأيا  الممل الخاصة به )بالتوقي  المحل ( -أ
   مجمو ة الارود البريدية الشبكية، لإل   .

وألغراض الئياس، يجري حسراب ثمران  سرا ا   مرل متتاليرة كرل يرو   مرل وخمسرة أيرا   مرل فر   -ب
 األسبوع، ما دام  مسّجلة مباشرة ف  نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن .

 ال تبار.ويؤخذ دانما التوقي  المحل  بمي  ا -ج
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 تسجيل أيا  المال 8-3

 

ل إال بأيرا  المارل المسرّجلة فر  نظرا   -أ لئياس األداا فيما يخص خدمة الزبان  ف  مجال الارود، ال ُيمم 
ويسمح نظا  االسرتم   الئران   لر  اإلنترنر  برأ  يسرّجل كرل مسرؤول  االستم   الئان   ل  اإلنترن .

    .األيا  الت  ال يممل فيها مركزه ل ستم

ويتول  المكتب الدول  بمد ذلك تحويرل  يجب تحيي  أيا  المال ف  مجمو ة الارود البريدية الشبكية. -ب
  هذه المملوما  إل  مئد  خدمة نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن .

ؤخرذ الرسانل المبثوثة ف  نظا  االستم   الئان   لر  اإلنترنر  ُتبرّث  لر  سربيل اإل ر   فحسرب وال ت -ج
 بمي  اال تبار ألغراض الئياس إال إذا جرى فيها اتباع اإلجرااا  الصحيحة.

ويجرب أ   ويجب اإلب غ بأيا  المال الت  ل  ترد ف  البيانرا  المئدمرة سرنويا فر  أقررب وقر  ممكر . -د
 ليها.تئد   الالبا  المتأخرة واإلضافية إل  المكتب الدول  ول  تصبح نافذة إال إذا تّم  الموافئة  

 

  الئوة الئاهرة 8-4

 

إذا واجرره مسررتثمر ممرري  حادثررا أو ظرفررا ُيمررّد مرر  حرراال  الئرروة الئرراهرة، فيجررب  ليرره اتبرراع اإلجررراا ذي الصررلة 
وترررد كررل المملومررا  ذا  الصررلة منشررورة فرر  موقررع اإلنترنرر  ل تحرراد  الممتمررد فرر  االتحرراد البريرردي المررالم .

  .majeure.html-www.upu.int/en/activities/parcels/force البريدي المالم  ف  الرابا التال :

 

 )الحد األدن  لألداا( 4خاصية الخدمة  - 2116الحصص البرية للوارد لما   8-5

 

ويحرق لكرل  تأثيرا إيجابيا  ل  الحصص البرية للوارد. إذا جرى االمتثال لممايير خدمة الزبان  فإ  ذلك سيؤثر
مر   1-015مستثمر ممي  يستخد  بانتظا  نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  وفئا للشروا المحّددة فر  المرادة 

نظا  الارود البريدية الواردة ف  مختصر الارود البريدية، الحصول  ل    وة ابئا لما هرو مبري  فر  المرادة 
  (.2م  نظا  الارود البريدية )خاصية الخدمة  015-2

 

 لر  أسراس التئرارير التر  يحيلهرا إليره مئرد   2ويتحئق المكتب الدول ،  ند االقتضراا، ثر  ُيئرّر خاصرية الخدمرة 
وللحصول  ل  المر وة المتملئرة  خدمة النظا  المشترك ل ستم   الئان   ل  اإلنترن  ل تحاد البريدي المالم .

   نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  يجب أ  يتوفر ف  المستثمر الممي  الشراا  المبينا  أدناه:باستخدا

أ  يكو  قد استخد  نظا  االسرتم   الئران   لر  اإلنترنر  مرع كرل المسرتثمري  الممينري  الرذي  يشراركو   -
 أيضا ف  النظا .

ملق بالرد فر  الوقر  المحردد وفئرا لمرا نصر   ليره أ  يكو  قد حئق الهدف م  األهداف الدنيا لألداا المت -
 م  نظا  الارود البريدية الواردة ف  مختصر الارود البريدية. 1-ثالثا -051المادة 

 

( وسريكو  لره ترأثير فر  4105هذا المميار األول  هو المميار الواجب استخدامه خ ل سرنة االنتئرال ) مالحظة 
 .4102الحصص البرية للوارد لما  

 

  مجمو ة الارود البريدية الشبكية 8-6

 

ويجرب  لر  كرل . جرى تخصيص قس  ف  مجمو ة الارود البريدية الشبيكة لخدمة الزبان  ولمراكز االستم  
  مستثمر ممي  أ  ينشر فيه المملوما  المتملئة به وأ  يتول  تحيينها بانتظا .

http://www.upu.int/en/activities/parcels/force-majeure.html
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Annexe 1 
 1الملحق 

 

 استمارة اتصال

 

 

 االستعالم القائم على اإلنترنتخدمة الزبائن ونظام 

 

ينبغ  أ  ُيملِ  كل مستثمر ممي  المكتب  الدول  بأي تغيير ف  بيانا  االتصال الخاصة به بملا هرذه االسرتمارة 
 وإ ادتها ف  أقرب وق  ممك  إل  المنوا  التال :

International Bureau 

DOT Quality Improvement Programme (Parcels) 

Weltpoststrasse 4 

3000 BERNE 15 

SWITZERLAND 

 10 31 350 31 41+  الفاكس:

  parcels@upu.int البريد اإللكترون :

 

  المستثمر الممي :

 

نرجرو مرنك  التفّضرل برأ  تسرّجلوا أدنراه بيانرا   جهة االتصال فيما يخص نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترنر  :
و  تكلريفه  بمهمرة مروظف  االتصرال فيمرا يخرص االتصراال  االتصال الخاصة بالشخص/األشرخاص الرذي  ترودّ 

وُتمنرر  جهررة االتصررال هررذه أيضررا بتلئرر  تئررارير نظررا   المتملئررة بالرردليل التشررغيل  وتحسرري  نظررا  خدمررة الزبرران .
  االستم   الئان   ل  اإلنترن  الخاصة بالارود )الشهرية ونصف السنوية(.

 

 :االس  الكامل
 

 

 

 

 دالسي    دةالسي   

 :الوظيفة/اللئب الوظيف 
 

 

 :المنوا 
 

 

 

 :الهاتف

 

 

 :الفاكس
 

 

 :البريد اإللكترون 
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 :االس  الكامل
 

 

 

 

 دالسي    دةالسي   

 :الوظيفة/اللئب الوظيف 
 

 

 :المنوا 
 

 

 

 

 :الهاتف

 

 

 :الفاكس
 

 

 :البريد اإللكترون 
 
 
 
 

 :االس  الكامل

 

 

 

 

 دالسي    دةالسي   

 :وظيفة/اللئب الوظيف ال

 

 

 :المنوا 

 

 

 

 :الهاتف

 

 

 :الفاكس

 

 

 :البريد اإللكترون 
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Annexe 2 
 2الملحق 

 

 

 اإلخطار عن طريق البريد اإللكتروني

 

 

 نظام االستعالم القائم على اإلنترنت

 

 :يرج  ملا هذا النموذج وإ ادته إما بالفاكس أو بالبريد اإللكترون  إل  المنوا  انت 

International Bureau 
DOT Quality Improvement Programme (Parcels) 
Weltpoststrasse 4 
3000 BERNE 15 
SWITZERLAND 

 10 31 350 31 41 + الفاكس:

 parcels@upu.int  البريد اإللكترون :

 

  المستثمر الممي :

يوافق  لر  تلئر  إخارار بالبريرد اإللكترونر  بالالبرا  
  ظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن الُمرسلة  بر ن

  نم 

 ال 

 

 ُيرج  تسجيل بيانا  االتصال الخاصة بالشخص/ األشخاص المخّولي  بتلئ  اإلخاار بالبريد اإللكترون :

 
 

 :االس  الكامل
 

 

 

 

 دالسي    دةالسي   

 :الوظيفة/اللئب الوظيف 
 

 

 :البريد اإللكترون 
 

 

 

 االس  الكامل

 

 

 

 

 دالسي    دةي  الس 

 :الوظيفة/اللئب الوظيف 
 

 البريد اإللكترون 
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 :االس  الكامل
 

 

 

 

 دالسي    دةالسي   

 :الوظيفة/اللئب الوظيف 
 

 

 :البريد اإللكترون 
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Annexe 3 

 3الملحق 

 أداء خدمة الزبائن في مجال الطرود

 

نسبة األداا الُمحّئئة ف  ممالجة البا  االستم   ف  نظا   ُتئاس نو ية أداا خدمة الزبان  ف  مجال الارود بئياس
 وتبّي  تئارير األداا أداا  المستثمري  المميني  ف  ضوا  دد م  مؤشرا  األداا. االستم   الئان   ل  اإلنترن .

 

 

 مؤشرات األداء المتعلقة بنظام االستعالم القائم على اإلنترنت -أوالا 
 

 الرد ف  الوق  المحدد
 

ويشير هرذا المؤشرر . ئيس مؤشر األداا هذا النسبة المنوية إلجمال  الردود الُمرسلة ف  األجل المتفق  ليه للرد  ي
 أيضا إل  الردود المتأخرة أو الردود الت  ل  ترد بالمرة.

 

 ممّدل ممالجة البا  االستم   بمد مستوى التحري األول
 

تم   الت  تم  ممالجتها ف  مرة واحدة )الب ورّد  لر  الالرب( يئيس هذا المؤشر النسبة المنوية لالبا  االس
وكا  الرد النهان  فيها ُمرضيا )ليس هنراك انتئرال إلر  مرحلرة تاليرة( وُيئفرل الرب االسرتم   إمرا  خ ل المملية،
 يدويا أو آليا.

 

 يوما 31الالبا  الت  ُتئفل ف  غضو  
 

وال تتجراوز . يومرا 11م   الت  ل  تتجاوز مردة ممالجتهرا إجمراال يئيس هذا المؤشر النسبة المنوية لالبا  االست
ويكو  الرد النهران  )مر  المسرتوى األول . يوما 11المّدة الفاصلة بي  الالب األول والرد النهان  خ ل المملية 

 أو المستوى الثان ( ردا ُمرضيا، وُيئفل الب االستم   إما يدويا أو آليا.
 

 وق  فتح الالب
 

هذا المؤشر الوق  الذي استُغرق ف  فتح الالبا  والردود الواردة، وهو بالتحديد الزم  الفاصل بري  وقر  ظهرور يئيس 
 وُتبي   النتيجة بالئيمة المتوساة. الرسالة )الالب أو الرد( ف  الملف ووق  فتحها م  قِبل موظف مركز االستم  .

 

 الزم  الذي يستغرقه االنتئال إل  المستوى األ ل 
 

يئيس هذا المؤشر الوق  الذي اسُتغرق ف  االنتئال بالتحري المتملرق بالرب االسرتم   مر  المسرتوى األول إلر  
 4المستوى الثان ، وهو بالتحديد الزم  الفاصل بي  وق  الرد م  المستوى األول ووقر  الالرب مر  المسرتوى 

 وُتبي   النتيجة بالئيمة المتوساة. الذي أنشأه الموظف.
 

 

 منهجية الحساب -تقارير األداء  -ياا ثان
 

تئو  منهجية نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  المتبمة ف  تئارير األداا  لر  أسراس الملفرا  المغلئرة )آليرا أو 
 يدويا( خ ل الفترة المشمولة بالتئرير.

 

ل الماشرر مر  الشرهر الترال  ويتول  مئد  الخدمرة )المؤسسرة الدوليرة للبريرد( إ رداد جميرع التئرارير فر  يرو  الممر
ع  ل  األ ضاا ف  يو  الممل الخامس  شر  ل  أقص  تئدير.  لُتوز 
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د أيررا  الماررل واأليررا  الترر  ليسرر  أيررا   مررل مرر  الحسرراب بشرررا أ  ُتنشررر فرر  النظررا  بم  ومرر  مسررؤولية . وُتسررت 
 د إ داد التئارير.المستثمر الممي  التأكد م  أ  هذه المملوما  محينة وذلك ألخذها باال تبار  ن

 

 التئرير    األداا لنظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن 
 

وتشكل كل النتانج مجموع مختلف تئارير األداا  يهدف هذا التئرير إل  بيا  نو ية خدمة زبان  الارود إجماالً.
  شر شهراً. 01الت  ُ رض   ل  مدى فترة م  

 

  ل  اإلنترن  )التئرير الشهري ونصف السنوي(التئرير الموحد لنظا  االستم   الئان  
 

وتررد  يئد  التئرير الموحد موجزاً    أداا البلد وُيئس   األداا إل  األداا بحسرب االسرتم   واألداا بحسرب الررد.
لة ف  تئرارير منفصرلة و ر وة  لر  ذلرك، فرإ  هرذا التئريرر يتضرم  . المؤشرا  المذكورة ف  هذا التئرير مفص 

 الرد لخدمة الزبو ".  "نو ية حساب مؤشر
 

 المهل الزمنية )تئرير شهري ونصف سنوي(
 

رلة و ردد الملفرا  الُمغل ئرة والملفرا  التر  أُِخرذ  فر   يبي  هذا التئرير مجموع  دد االسرتم ما  المستلمة/الُمرس 
 اال تبار  ند إ داد التئرير، كما يئس   هذا المجموع استنادا إل  الردود المستلمة:

 مجموع الردود خ ل الفترة المشمولة بالتئرير. (:Total numberلمدد اإلجمال  )ا -

 الردود المرسلة خ ل مهلة الرد المتفق  ليها. :(٪On-time)النسبة المنوية للردود ف  الوق  المحدد  -

 تفق  ليها(. الردود الت  تأخر إرسالها )خارج مهلة الرد الم :(٪Late)النسبة المنوية للردود المتأخرة  -

 انته  ممالجة االستم   ول  ُيستل  أي رد. :(٪No reply) د  الرد بالنسب المنوية  -

 متوّسا الوق  المستغرق ف  فتح الالبا  والردود  ليها. -

 المرسلة/المستلمة.(SUM) رسانل التحيي  بشأ  الوضع  -

 

 .التحريحسب مستوى ف  شكل مجموع ُيئّس   كل مؤشر يرد
 

 )تئرير شهري ونصف سنوي(المدة 
 

  ملية ممالجة االستم  : بمدة المتملئة مؤشرا  األداا التئرير  ددا م  يبي  هذا

 متوسا مدة ممالجة االستم   حسب كل مستوى م  مستويا  التحري، والمجموع. -

 نسبة االستم ما  الت  تم  تسويتها ف  المستوى األول م  التحري. -

 نتئال م  المستوى األول إل  المستوى الثان .الوق  المستغرق ل  -

 المحددة(. الت  ل  ُتسّو خ ل المهلة الزمنية تنشياها )الملفا الت  أ يد  نسبة االستم ما  -

 نسبة الملفا  الت  أُغلئ  ف  المستويي  األول والثان . -

 

 النو ية واالخت ال  )تئرير شهري ونصف سنوي(
 

التحرري و رددها  حسرب مسرتوى( SUMو QUMرسرانل المتملئرة بالنو يرة )رسرانل ال  استخدا يبي  هذا التئرير
 و  وة  ل  ذلك، ُتبّي  نسبة الردود الخاصة بالشركاا الذي  يردو   ل  البا  االستم  .  .اإلجمال 
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  اإلخاارا  )تئرير شهري ونصف سنوي(
 

متوسا الوق  المستغرق وستوى األول م  التحري، ، وانتئالها إل  المرسانل اإلخاار استخدا  يبي  هذا التئرير
  الرد  ليها.لفتح الرسانل و

 

 أسباب تئدي  البا  االستم   )تئرير شهري ونصف سنوي(
 

. نروع الالرب تصرنيف بحسرب فض    المستلمة،  المدد اإلجمال  لالبا  االستم   المرسلة/ يبي  هذا التئرير
  الت  دفم  بالزبان  إل  تئدي  البا  االستم  . بابساأل بيا  م  هذا التئرير هو والغرض

 

 إدارة الوق  )تئرير شهري ونصف سنوي(
 

الرد فتح الب االستم   وف   الوق  المستغرقويلئ  كل م   الوق . األداا فيما يتملق بمؤشر يبي  هذا التئرير
 التحري. الية  مليةنوع م  أنواع الالبا  الضوا  ل  فمكل  غير المستخد  بحسب الوق  ليه و

 

 

 التعاريف -الطرود المتعلقة بخدمة زبائن المصطلحات  -ثالثاا 
 

 (Calendar days) األيا  التئويمية
 

 الممنية. مراكز االتصالواأليا  الت  ال تممل فيها تشمل الحسابا  الممّبر  نها باأليا  التئويمية  ال نهاية األسبوع 
 

 (Closed case) الملفا  المغلئة
 

 هناك اريئتا  إلغ ق الملفا ، أال وهما:

 يردوياُيغلرق الالرب النهران ،  الرذي قرد  الرب االسرتم   راضريا برالردشرريك إذا كا  ال اإلغ ق اليدوي: -
 " )إغ ق الملف(.close caseبالنئر  ل  "

 11ف  غضو  ي( االنتئال إل  مستوى أ ل  م  التحرإذا ل  ُينّفذ أي إجراا إضاف  ) اإلغ ق التلئان : -
 م  تاريخ آخر رد.ا تبارا  يوما

 

 (COD amount not received) د  تسديد مبلغ تأدية الئيمة 
 

د رغ  توزيع البميثة.  يّد   المرسل أ  مبلغ تأدية الئيمة ل  ُيسد 
 

 (Customs investigation) التحئيق الجمرك 
 

 سلاة الجمركية أو غيرهرا مر  الهينرا  الحكوميرة.جرى حجز أو مصادرة بميثة أو بمض محتوياتها م  قبل ال

وتمتبرر البميثرة  ويرم  هذا الالب إل  الحصول  ل  المسرتندا  الضررورية لضرما  مغرادرة البميثرة الجمرارك.
( إل  المستثمر الممي  ف  CN 13ره  االحتجاز لدى السلاة الجمركية إذا أُرسل دليل  ل  االحتجاز )النموذج 

 اإلفراج    والمؤسسا  البريدية ليس  مسؤولة    ذوا الصلة. 22أو  01ُولّد رمزا السبب  بلد المصدر أو إذا
 السلاا  الجمركية.الزبان  و التماو  بي ، بل ه  مسؤولة فئا    ضما  البميثة

 

 (Damage/missing contentsمحتويا  لحق بها  اب/مفئودة )
 

ف  أي مرحلة م  مراحل الممالجة. ويرم  هرذا النروع مر   ُ ثر  ل  البميثة بمحتويا  لحق بها  اب/ مفئودة
 الالب إل  إب غ المستثمر الممي  المئابل بما جرى.



- 44 - 
 

 (Disputed) الخ ف
 

 أ  البميثة قد ُوّز  . المتابمة وتحديد الموقع يبّي  نظا  يشكك المرسل ف  توزيع بميثة ما  ل  الرغ  م  أ 
 

 (Due date) تاريخ االستحئاق
 

 األقص  للرد  ل  الب االستم  .األجل 
 

 (Escalation) االنتئال إل  مستوى أ ل 
 

غيررر نهرران (، يمكرر  االنتئررال إلرر  ) لصرراحب الالررب المسررتوى األول غيررر ُمرررض  إاررار  الرررد فرر   نرردما يكررو 
 لب فر المستوى األول والاإاار  الرد ف  بي  الفاصلة مستوى الثان  م  التحري. وُيالق  ل  الفترة الزمنيةال

  " )مهلة االنتئال م  مستوى إل  آخر(.Escalation timeالمستوى الثان  "إاار 

 

 (Explanation for delayed delivery/processing) توضيح سبب تأخر التوزيع/الممالجة
 

 يمتبر توزيع البميثة متأخرا وفئا لممايير التوزيع.
 

  (Inquiry)االستم   

 

تئرارير  وتبرّي . نظرا  االسرتم   الئران   لر  اإلنترنر  بواسراة بميثرة بريديرة  ر  للحصول  ل  مملوما  الب
 المرسلة.الواردة و االستم  البا   نو ية خدمة المستثمر الممي  م  حيث األداا

 

 (Inquiry resolution) تسوية البا  االستم  
 

الرب االسرتم   ويمك  ا تبرار . ابهاالنسبة المنوية لالبا  االستم   الت  حصل   ل  رد نهان  ُمرض  ألصح
نظرا  إارار  فر تئويميا م  آخرر تفا رل  يوما 11بمد  أو إذا أُغلق تلئانيا إذا أغلئه صاحبه يدويا،قد تم  تسويته 

 .االستم   الئان   ل  اإلنترن 
 

 (Item found undeliverable) بميثة يتمذر توزيمها
 

ال يمكر  توزيرع البميثرة ويالرب إلر  مسرتثمر الممري  فر  بلرد المصردر  يئّدر المستثمر الممي  ف  بلد المئصد أنه
 تمليما  بشأ  ممالجة البميثة الحئا.

 

 (L2)والمستوى الثان   (L1)المستوى األول 
 

رد. كل واحد منهمرا مر  الرب و التحري، يتكو  مستويي  م   ل نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن  يناوي 
 منفص . مستوىً ( SUMو QUM )رسانل المتملئة بالنو يةرسانل الاإلخاارا  و ال تشكلو
 

 (Misdirected/redirected/transit) بمانث موّجهة خاأ/ مماد توجيهها/  ابرة
 

يرمر  هرذا الالرب إلر  تحديرد مكرا  البميثرة  والحصرول  لر   إرسال البميثة إل  بلد ليس ببلد المئصد الصحيح.
 وتمليما  بشأ  ممالجة  البميثة الحئا.مملوما  مفصلة     ملية المبور 
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  (Notificationاإلخاار )
 

 بارة    رسالة يكم  الهدف منها ف  نئل مملوما  استباقية    البميثة، وغالباً ما يستخدمها المستثمر الممي  
 ف  بلد المئصد إلب غ المستثمر الممي  ف  بلد المصدر بمشكلة ما. 

 

 (Notifications received) اإلخاارا  المستلمة
 

   دد اإلخاار الت  يستلمها المستثمر الممي  ف  إاار مها  المتابمة الت  يضالع بها.
 

 (Notifications sent) اإلخاارا  المرسلة
 

  دد اإلخاارا  الت  يرسلها المستثمر الممي .

 

 (Outstanding message) الرسالة الممّلئة
 

 يوما م  تاريخ إ دادها.  11مي  ف  غضو  رسالة ل  يرد  ليها المستثمر الم

 

  (Partner) الشريك
 

 فرر  ممالجررة االسررتم ما نظررا  االسررتم   الئرران   لرر  اإلنترنرر  يتمامررل ممرره المسررتثمر الممرري   بررر  البلررد الررذي
 لكل بلد.  ISOالدولية. وُيبّي  رمز 

 

 (QUM) رسالة التحيي  بشأ  النو ية
 

لمتصلة بالنو ية الت  قد يناوي  ليها الب االستم  ، ويمك  للمستثمر الممي  أ  تبّي  هذه  الرسالة المشاكل ا
 يرّد  ليها.

 

 (Reactivation) إ ادة التنشيا
 

 رد(. و ئب إصدار والمستوى الثان المستوى األول تناوي  ملية ممالجة االستم    ل  مستويي  م  التحري )
 إ ادة تنشيا لمملية الممالجة.ويمتبر هذا اإلجراا بمثابة  توى آخر،يمك  االنتئال إل  مس مستوى الثان ،م  ال

 

  (Replying partner)الشريك الذي يرد  ل  الالب 
 

 .نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن الشريك الذي يرد  ل  الب استم   ف  إاار 
 

 (Reply rating)تئيي  الردود 
 

نظررا  االسررتم   الئرران   لرر  اإلنترنرر  الررواردة  بررر  ر المرضرريةغيرر ردودالرر يمكرر  لموظررف خدمررة الزبررو  تئيرري 
  باختيار أحد األسباب المتاحة ف  الئانمة المئدمة.
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 ( Reply time)مهلة الرد 
 

وُتحّدد هذه المهرل  .نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن المهلة الزمنية ال زمة للرد  ل  الب استم   ف  إاار 
 مختصر الارود البريدية. ف مستويا  التحري الالبا  و   أنواعلكل نوع م الزمنية

 

 

 (Request for change correct هاالبميثة أو إ ادتها أو وقف توزيمالب تمديل/ تصحيح المنوا ، وإ ادة توزيع 

address, redelivery or return/stop delivery of the item) 
 

إجررراا التمرردي   ال زمررة  لرر  بيانررا  المرسررل إليرره أو اتخرراذ  يالررب المرسررل مرر  المسررتثمر فرر  بلررد المئصررد
 إجرااا  محددة خ ل  ملية التوزيع )إ ادة توزيع البمثية أو وقف توزيمها أو إ ادتها(. 

 

 (Requesting partner) الشريك المئد   للالب
 

نظررا   ل إخاررار( بواسراة الشرريك الررذي يئرد  الررب االسرتم   )فرر  إارار المسررتوى األول أو الثران  أو مرر  خر
 .االستم   الئان   ل  اإلنترن 

 

 (SUM) رسالة التحيي  بشأ  الوضع
 

 رسالة ُتمّد أثناا  ملية ممالجة االستم  ، وُتستخد  لتوفير مملوما     الب استم   تجري ممالجته.
 

 (Unexplained return of item) إ ادة البميثة بدو  مبرر
 

 ذكر السبب، فيالب المرسل توضيحا  بهذا الشأ . ُتماد البمثية بدو  
 

 (Update/confirmation of item status) تحيي /تأكيد وضع البميثة
 

ال تتوفر أية مملوما     وضع البميثة ف  بلد المئصد ، وتراريخ االسرتحئاق قرد انئضر ، والمملومرا  المتاحرة 
الحصرول  لر  بيانرا  المتابمرة أو توضريحها، إ  ويكم  الغرض م  هذا الالب ف   غير واضحة أو متناقضة.

 .ممالجة البميثة الحئا م  أجل ضما  توزيمها  ل  مملوما    ُوجد ، و
 

 ((Workflow  ممالجة االستم 
 

)مر   وه  تشمل جميع التبرادال  االتصاال  المتملئة ببميثة ما والت  يت  تبادلها أثناا ممالجة البا  االستم  .
. وقد ُيمالج ف  إاار هذه المملية الب اسرتم   واحرد أو نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن ار إا ف  الرسانل(

 . دة البا  استم  ، وم  ثّ   دة مستويا  م  التحري
 

 (Workflow duration)ممالجة الب االستم    مدة
 

 .لئان   ل  اإلنترن نظا  االستم   اف   المدة الزمنية الت  تفصل بي  إ داد أول الب وآخر رد
 

 (Workflows received) ممالجة البا  االستم   الواردة
 

 بالبا  االستم   الت  ت  الرد  ليها.فيما يتملق أداا المستثمري  المميني   تبّي  تئارير األداا
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 (Workflows sent) ممالجة البا  االستم   الصادرة
 

 بالبا  االستم   الت  ُشرع ف  ممالجتها.فيما يتملق مميني  أداا المستثمري  ال تبّي  تئارير األداا
 

 (Working hours) سا ا  الممل
 

وُتستثن  م  ذلك األيا  التر  ليسر  أيرا   مرل ) ارل نهايرة  ثمان  سا ا   مل بالتوقي  المحل  كل يو   مل.
  األسبوع، والمال الرسمية، إلخ( االما ه  محددة ف  إ دادا  النظا .

 

 (WPOD - Written proof of delivery) مكتوب للتسلي  إثبا 
 

مملوما  التوزيع متاحة ف  نظا  المتابمة وتحديد الموقع، ولك  المرسل يالب اس  الشخص الذي استل  البميثرة 
 ونسخة م  التوقيع.
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Annexe 4 
 4الملحق 

 

 نظام االستعالم القائم على اإلنترنت -أنواع الطلبات 

 

هذا الملحق ف  مسا دة المستخدمي   ل  اختيار السبب المناسب  ندما يالبو  م  شركانه   يكم  الغرض م 
ويمتبررر اختيررار سرربب الالررب فيمررا يتملررق بكررل االسررتم ما  المتبادلررة برري  المسررتثمري  . موافرراته  بالمملومررا 
  المميني  أمرا إلزاميا.

 ويبي  الجدول التال :

 "؛To doها  "سبب الالب وتسميته ف  قانمة الم -

 اس  المستثمر الممي  المسؤول    اإلجرااا  الواجب اتخاذها؛ -

 ؛أو استم ما إخااراكا  وما إذا  الالبا ،أنواع  مهلة الرد  ل  كل نوع -

 مستويا  البا  االستم   والحاال  الت  تنابق  ليها؛ -

 .ظا  ذا  الصلةبمض شروا استخدا  كل سبب م  األسباب، باإلضافة إل  بمض الم ح -
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 نظام االستعالم القائم على اإلنترنت -أنواع الطلبات 
 

االسرررر  الرررروارد  نوع الالب الرق 
ف  قانمة المها  

"To do" 

المسررررررررتثمر 
الممررررررررررررري  
 المسؤول*

مسررررررررررررررررررررررررتوى 
 االستم  **

شروا إ داد الب/رد ) لر  سربيل المثرال  الحاال  الت  ينابق  ليها األمر التمريف
 ال الحصر(

ي /تأكيد تحي 0
وضع البميثة 

Update/confirmat

ionof item status 

مسررررررررررتثمر  الوضع
 المصدر

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 1

 

 
 

المسررتوى الثرران : 
 يو   مل 05

 وضرع  ر  مملومرا  أيرة تتروفر ال

 وتراريخ المئصرد، بلرد فر  البميثرة

 والمملوما  انئض ، قد االستحئاق

  .متناقضة أو واضحة غير المتاحة
 

 فر  الالرب هرذا مر  الغررض يكم 

 أو المتابمرة بيانرا   لر  الحصرول

 لرررررر  توضرررررريحها إ  ُوجررررررد ، و
ممالجة البميثة الحئا  مملوما    

 .م  أجل ضما  توزيمها

ل إليه لر   يئول المرسل إ  المرس 
يستل  بمد البمثية وإ  المملومرا  
المتاحرررة  ررر  المتابمرررة وتحديرررد 

  المكا  غير مرضية.

 
إنرره لرر  يسررتل  يئررول المرسررل إليرره 

البمثيررة ولكنرره يئررّر بأنهررا أُرسررل  
 بالفمل.

 

 

ليس هناك أي تأكيد  ل  وصول 
الكرررررررريس )ال تترررررررروفر رسررررررررالة 

RESDES.) 

ليس هناك أي تأكيد  ل  وصول 
 RESDESالكرررررررررريس )رسررررررررررالة 

مترررررروفرة ولكرررررر  دو  الحرررررردث 
EMD.) 

وفر   .EMCيجرب أ  يتروفر الحردث  الالرب:
 فينبغرر  ،EMEالمسررح  حرردث ترروفر حررال

 Customs" 5الالب رق   يستخد  أ  موظفلل

investigation" جمرك (. )تحئيق 
 

يجب أ  ، EMD ف  حال  د  توفر الحدث
بلرد المصردر  بري  تول   ناية لوق  المبور

 قبرل تراريخ ُينشرأ الرب وبلد المئصد كر  ال
 مرا راة وينبغر  وصرول البميثرة المتوقرع.

 المبور. وأوقا  الجوية الرح  

 نظا الموظف االا ع  ل   البد م  الرد:

 أجل م  تحئيق إجراا أو/و الداخل  المتابمة

 .دقيئرة بصرورة البمثيرة وضع  ل  التمّرف
 إذا كانرر  البميثررة قررد وصررل  إلرر  وجهتهررا

وقرررررر  (، ينبغرررررر  بيررررررا  EMD)الحرررررردث 
لضررررررما  الترررررردابير المتخررررررذة و الوصررررررول
  التوزيع التئديري. وتاريخ توزيمها
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االسرررر  الرررروارد  نوع الالب الرق 
ف  قانمة المها  

"To do" 

المسررررررررتثمر 
الممررررررررررررري  
 المسؤول*

مسررررررررررررررررررررررررتوى 
 االستم  **

شروا إ داد الب/رد ) لر  سربيل المثرال  الحاال  الت  ينابق  ليها األمر التمريف
 ال الحصر(

الرررررررب تمرررررررديل/  4
وا ، تصرحيح المنر

وإ رررررادة توزيرررررع 
البميثة أو إ ادتهرا 
 أو وقف توزيمها 

 

Request for 

change, correct 

address, 

redelivery or 

return/stop 

delivery of the 

item 

تمررررررررررررررررررررررررديل 
(Change)  

مسررررررررررتثمر 
 المصدر

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 5

 بلد ف  المستثمر م  المرسل يالب

 ال زمرة التمردي   إجرراا المئصد

 اتخراذ أو إليره المرسل بيانا    ل 

  مليررة خرر ل محررددة إجرررااا 

 أو البمثيرة توزيرع )إ رادة التوزيرع

 (. إ ادتها أو توزيمها وقف

يالرررب المرسرررل إجرررراا تمرررديل 
 لرر  المنرروا  ألنرره غيررر صررحيح 

الررب إ ررادة التوزيررع  أو نرراقص.
إذا اد ررر  المرسرررل أو المرسررررل 
إليررره برررأ  محاولرررة التوزيرررع لررر  

المرسرررل إليررره لررر   تحصرررل أو أ 
يسرررررتل  البمثيرررررة لررررردى الشرررررباك 

وقرف التوزيرع وسرحب  البريردي.
  البمثية.

البد مر  تروفر رقر  هراتف المرسرل  الالب:
 .إليه لتنفيذ األ مال

يجب أ  تفه  المؤسسة البريدية الت  قدم  
قررد ال  الالررب )بريررد المصرردر( بررأ  الالررب

يحئررررق النتررررانج المنشررررودة إذا أُرسررررل قبررررل 
ة إلرر  مكتررب التبررادل )حرردث وصررول البميثرر

( ألنرره قررد يتمررذر  لرر  بريررد EMDالمسررح 
المئصررد االحتفرراظ بالالررب فرر  حررال مررا إذا 

 .تأخر نئل البميثة

 أ  برالتوزيع الممنر  للمسرتثمر ينبغر  الرد:

 وأ  وفئرا للالرب، ال زمة اإلجرااا  يتخذ

 .المتخذة باإلجرااا  المرسل يبلغ

إثبرررررا  مكتررررروب  1
للتسررررررررررررررررررررررررررلي  

"(WPOD)" 

 

 

 

 

 

 

WPOD  مسررررررررررتثمر
 المصدر

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 01

 نظرا  فر  متاحرة التوزيرع مملوما 

 ولكرر  الموقررع، وتحديررد المتابمررة

 اسر  يريرد الحصرول  لر  المرسل

 ونسخة البميثة استل  الذي الشخص

 .التوقيع م 

 حرردث يترروفر أ  اإللزامرر  مرر  الالررب:  

رسالة سابئة ترم    ل  رد أو  EMIالمسح
 .ُوّز   قد البميثة بأ  اإلب غإل  

 مر  نسرخة يروفر أ  الموظف م  البد الرد:

 CN 18 النموذج أو للتسلي  المكتوب اإلثبا 

 المتملئة البيانا  إل  باإلضافة  ليه، موقما 

 اسرتل  الرذي الشرخص مر  الرواردة بالتوزيع

 .البميثة

خررررررر ف بشرررررررأ   2
 التوزيررررررررررررررررررررررررع

Disputed 

delivery   

Disputed  مسررررررررررتثمر
 لمصدرا

المسررتوى الثرران : 
 يو   مل 05

المرسل يشكك ف  توزيع بميثرة مرا 
المتابمررة  نظررا   لرر  الرررغ  مرر  أ 
أ  البميثرة قرد  وتحديرد الموقرع يبرّي 

  ُوّز  .

 بميثرة توزيرع فر  المرسرل يشركك

 هرو م  هذا الالب والغرض ما،

الحصرررررول  لررررر  المزيرررررد مررررر  
 التوزيع.    المملوما 

 المسح حدث توفري أ  اإللزام  م  الالب:

EMI رسرالة سرابئة ترمر  إلر    لر  رد أو
 ُوّز  . قد البميثة بأ  اإلب غ

البد م  الموظف أ  يوفر نسرخة مر   الرد:
إذا لر  يتسرّ   موقما  ليهرا. CN 18النموذج 

للموظرررف الممنررر  بممليرررة التوزيرررع ذلرررك، 
  فينبغ  ا تبار البمثية مفئودة.
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االسرررر  الرررروارد  نوع الالب الرق 
ف  قانمة المها  

"To do" 

المسررررررررتثمر 
الممررررررررررررري  
 المسؤول*

مسررررررررررررررررررررررررتوى 
 االستم  **

شروا إ داد الب/رد ) لر  سربيل المثرال  الحاال  الت  ينابق  ليها األمر التمريف
 ال الحصر(

التحئيررررررررررررررررررررررررق  5
الجمركرررررررررررررررررررر  

Customs 

investigation 

Customs  مسررررررررررتثمر
المصرررررردر/ 
مسررررررررررتثمر 

 المئصد

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 7

 

 

 

 
 
 

المسررتوى الثرران : 
 يو   مل 05

 إخاار

 أو بميثة مصادرة أو احتجاز يجرى

 السرلاة قبرل مر  محتوياتهرا بمرض

 الهينرا  مر  غيرهرا أو الجمركيرة

 إلرر  الالررب ويرمرر . الحكوميررة

 المسرررتندا   لررر  الحصرررول

 البميثرة مغادرة ما لض الضرورية

 مكتب الجمارك.
 

وتمتبررر البميثررة رهرر  االحتجرراز لرردى 
السرررلاة الجمركيرررة إذا أُرسرررل دليرررل 

( CN 13 لرر  االحتجرراز )النمرروذج 
إلررررر  المسرررررتثمر الممررررري  فررررر  بلرررررد 

 01لّد رمزا السربب المصدر أو إذا وُ 
والمؤسسرررررررا   لة.صرررررررذوا ال 22أو 

اإلفرراج  البريدية ليس  مسؤولة  ر 
، بررل هرر  مسررؤولة فئررا البميثررة  رر 

الزبررران   التمررراو  بررري  ررر  ضرررما  
 السلاا  الجمركية.و

يلتمس تمليما  م  أجل  المرسل
  إفراج الجمارك    بميثته.

يمنر  أ   EMEتوفر حردث المسرح  الالب:
وينبغر  أ   البميثة محتجزة لردى الجمرارك.

وآخرر  يظهرر سربب ذلرك فر  نظر  المتابمرة.
 فراتورةالغيراب  حتجاز بميثة ما هوال سبب

. أو  ررد  م امتهمررا  CN 23أو النمرروذج
وينبغ  للمرسل أو المرسل إليه تئدي  هذي  

 ويمكر  المستندي  إل  السلاا  الجمركية.

نظرا   اريرق  ر  المسرتندي  هرذي  إرسرال
 إلرر  االسررتم   الئرران   لرر  اإلنترنرر  أو

 الجمارك مباشرة. مكتب

أ  يوّضرررح يجرررب  لررر  الموظرررف  الررررد:
 اسررتيفاؤها الواجررب رواالشرر بالتفصرريل

الجمرارك، أو  مكترب البمثيرة مغادرة لضما 
 السرلاة لردى االتصرال جهرة بيانرا  تروفير

 التخلرريص مهلررة أو الجمركيررة الممنيررة،

 .االحتجاز قيد البمثية تمد ل  إذا الجمرك 

لحررررق محتويررررا   2
 /مفئودةبها  اب

 Damage/missing 

contents 

Damage  مسررررررررررتثمر
المصرررررردر/ 
مسررررررررررتثمر 

 مئصدال

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 7

المسررتوى الثرران : 
 يو   مل 05

 إخاار

لحرق  بمحتويرا  البميثرة  لر  ُ ثرر
 مرحلرة أي فر  مفئرودة بهرا  ارب/

 ويرمرر  الممالجررة. مراحررل مرر 

 الممري  المسرتثمر إبر غ إل  الالب

 .جرى بما المئابل

يفيرررررررد الموظفرررررررو  الممنيرررررررو  
بالممليررا  فرر  مكتررب التبررادل أو 

رز أو شرربكة التوزيرررع مركررز الفررر
بأنه ُ ثرر  لر  البمثيرة متضرررة 

إذا كا   أو فيها محتويا  مفئودة.
الضرر خفيا، يجوز للمرسل إليه 
إرسررررال الررررب االسررررتم   فرررر  
المهلررررة الزمنيررررة المحررررددة وفئررررا 
للئررانو  الرروان ،  ررادًة فرر  فترررة 

 سا ة بمد التوزيع. 42ال تتمدى 

إذا قُرررّد  هرررذا الالرررب مررر  جانرررب  الالرررب:
لمسررتثمر الممرري  للمكررا  الررذي لرروحظ فيرره ا

فرررق فئررردا  محتويرررا  البميثرررة، فيجرررب أ  ُير
)محضر مخالفا (  CN 24الالب بالنموذج 

 وأ  ُتتخذ اإلجرااا  ال زمة الحئا.

ال بررد مرر  الموظررف تئرردي  تمليمررا   الرررد:
بشررررأ  الررررتخلص مرررر  البميثررررة وتمررررويض 
المرسرررل بمرررد ذلرررك. ولتحديرررد المسرررؤولية، 

ع إلر  التمليمرا  الرواردة فر  ينبغ  الرجرو
 الدليل التشغيل .
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االسرررر  الرررروارد  نوع الالب الرق 
ف  قانمة المها  

"To do" 

المسررررررررتثمر 
الممررررررررررررري  
 المسؤول*

مسررررررررررررررررررررررررتوى 
 االستم  **

شروا إ داد الب/رد ) لر  سربيل المثرال  الحاال  الت  ينابق  ليها األمر التمريف
 ال الحصر(

بمانرررررث موّجهرررررة  7
خاررررررررأ/ ممرررررررراد 
 توجيهها/  ابرة

 Misdirected 

/redirected 

transit 

Transit  مسررررررررررتثمر
المصرررررردر/ 
مسررررررررررتثمر 

 المئصد

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 7

المسررتوى الثرران : 
  يو   مل 05

مئصرد غيرر  بلرد إلر  البميثة أُرسل 
 تحديرد إلر  لبالا صحيح. ويرم 

  لرر  والحصررول  البميثررة مكرا 

 المبور  ملية    مفصلة مملوما 

 البميثرة  ممالجرة بشرأ  وتمليمرا 

 الحئا.

 بلرد فر  الممري  المستثمر يكتشف

 فررزا فُررز  البمثيرة أ  المصدر

 وُيملرر  خاررأ، ُوجهرر /خاانررا

 المبرور بلرد فر  الممري  المسرتثمر

 أجل م  اتخاذها الواجب بالتدابير

 وجهتهررا إلرر  البميثررة توجيرره

 المسرتثمر ويكتشرف . الصرحيحة

 البمثيرة أ  ف  بلرد المبرور الممي 

 توجيرره إثررر  لرر  إليرره ورد 

 وال توزيع لصيئة بدو  أو خاائ

 بشرأ  تمليمرا  فيالرب  نروا ،

 . الحئا ممالجتها اريئة

 كرررل ينبغررر  للموظرررف أ  يئرررد  الالرررب:

 وبممليررة باإلرسررالية المتملئررة المملومررا 

 المتصررلة فضرر   رر  التمليمررا  التوجيرره،

 .االستنناف بمملية

ينبغررر  أ  يتضرررم  الررررد  لررر  هرررذا  الررررد:
 مليرة المبرور   ر  مفصلة الالب مملوما 
 وتاريخ التبادل مكتب رمز أو التوجيه، مثل

اإلرسرررالية ورقمهرررا، فضررر   ررر  تفاصررريل 
 .التوجيه  ملية

توضررررريح سررررربب  8
تررررررررررررررررررررررررررررررأخر 
 التوزيع/الممالجة 

Explanation 

for.delayed 

delivery/ 

processing 

Exp. Delay  مسررررررررررتثمر
 المصدر

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 5

 إخاار

يمتبررر توزيررع البميثررة متررأخرا وفئررا 
 لممايير التوزيع.

تررررأخر التوزيررررع وفئررررا لممررررايير 
التوزيرررع، ويسرررم  المرسرررل إلررر  

 ممرفة سبب التأخير.

 مر  النروع هرذا اسرتخدا  ينبغر  الالرب:

  EMH/EMIفر الحردثف  حال ترو الالبا 
  بميثة موّز ة(./توزيع )محاولة

يبررّي  الموظررف سرربب التررأخير حترر   الرررد:
وإ  كررا  المسررتثمر الممنرر  بررالتوزيع غيررر 

  مسؤول    تأخر التوزيع.

إ ادة البميثة  1
 بدو  مبرر

Unexplained 

return of item 

Unex. Return  مسررررررررررتثمر
 المصدر

المسررررتوى األول: 
  أيا   مل 5

 السربب، ذكرر بردو  البمثيرة ُتمراد

 بهرذا توضريحا  المرسرل فيالرب

 . الشأ 

يئول المرسرل إ  البمثيرة أُ يرد  
  بدو  مبرر.

 المنروا  يبرّي  أ ينبغر  للموظرف  الالرب:

ويئد  نسخة    لصيئة  إليه الكامل للمرسل
 المنوا .

البد م  الموظف أ  يئد  سببا قاامرا  الرد:
ترتب  ل  ال ت حت  إ  كا  الخاأ تشغيليا.

الخاررأ التشررغيل  أيررة مسررؤولية، ويجررب أ  
 يستند الجواب إل  وقانع.
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االسرررر  الرررروارد  نوع الالب الرق 
ف  قانمة المها  

"To do" 

المسررررررررتثمر 
الممررررررررررررري  
 المسؤول*

مسررررررررررررررررررررررررتوى 
 االستم  **

شروا إ داد الب/رد ) لر  سربيل المثرال  الحاال  الت  ينابق  ليها األمر التمريف
 ال الحصر(

 ررد  تسررديد مبلررغ  01
تأديررررررررة الئيمررررررررة 
COD amount 

not received 

COD  مسررررررررررتثمر
 المصدر

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 7

المسررتوى الثرران : 
 يو   مل 05

يز   المرسل أ  مبلغ تأدية الئيمرة 
 ل  ُيسدد رغ  توزيع البميثة.

إذا كرررا  المسرررتثمر الممررري  يئرررد  
خدمرررررة تأديرررررة الئيمرررررة، ينبغررررر  
استخدا  هرذا النروع مر  الالبرا  
للحصول  ل  مملومرا  مفصرلة 

    تحويل األموال.

  

اإلشرررررررررررررررررررررررمار  00
 باالست   

Advice of 

delivery 

AR  مسررررررررررتثمر
 المصدر

المسررررتوى األول: 
 أيا   مل 7

المسررتوى الثرران : 
 يو   مل 05

اإلشرررررررمار  يرررررررّد   المرسرررررررل أ 
  باالست   ل  ُيمد إليه.

 سربب أ  يبرّي  الموظرف  ل  يجب الالب: 

 توزيررع البميثررة، فضرر   رر   نرروا   ررد 

بيانرا   أو/البميثرة و فيره الرذي توجرد المكتب
االتصرررال الخاصرررة بررره، وذلرررك ألغرررراض 

. وينبغ  أ  ُتبرّي  التدابير الت  سُتتخذ الحئا
 أيضا فترة االحتفاظ بالبميثة.

التغييرر الارارئ  لر   برّي  الموظرفي الرد:
هاتفره،  إليره ورقر  كرل مر   نروا  المرسرل

 الت  سُتتخذ. التدابير بشأ  ويئد  تمليما 

وفر  حرال مرا إذا  ويمتبر الرد هنا اختياريا.
لرر  يرررد المسررتثمر الممرري  فرر  بلررد المصرردر 
 لرر  الالررب، ينبغرر  للمسررتثمر الممرري  فرر  

ئضرراا بلررد المئصررد أ  ُيميررد البميثررة بمررد ان
 .فترة االحتفاظ بها
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االسرررر  الرررروارد  نوع الالب الرق 
ف  قانمة المها  

"To do" 

المسررررررررتثمر 
الممررررررررررررري  
 المسؤول*

مسررررررررررررررررررررررررتوى 
 االستم  **

شروا إ داد الب/رد ) لر  سربيل المثرال  الحاال  الت  ينابق  ليها األمر التمريف
 ال الحصر(

بمثيرررررة ال يمكررررر   04
 توزيمها 

Item is 

undeliverable 

Undeliverable  مسررررررررررتثمر
 المئصد

اكتشررف المسررتثمر الممرري  فرر  بلررد   إخاار
المئصد أنه ال يمك  توزيرع البميثرة 
ويلررررتمس مرررر  مسررررتثمر المصرررردر 
تمليمررررا  بشررررأ  ممالجررررة البميثررررة 

 الحئا.

و   نرردما يفيررد الموظفررو  الممنيرر
بالممليررا  فرر  مكتررب التبررادل أو 
مركررز الفررررز أو شرربكة التوزيرررع 
بأنرررره ال يمكرررر  توزيررررع البمثيررررة 
بسربب  نرروا  نراقص أو خرراائ، 
أو مرسل إليه غيرر ممرروف، أو 
فئرردا  لصرريئة البمثيررة أو رفررض 
المرسررل إليرره أو الجمررارك، إلررخ، 
ويالبو  تمليمرا  بشرأ  ممالجرة 

 .البميثة الحئا

مثية إل  حري  ينبغ  االحتفاظ بالب
تلئ  قرار مر  مسرتثمر المصردر 
وإذا لررر  ترررنئِض مهلرررة االحتفررراظ 

 بالبميثة.

يجب  ل  الموظف أ  يبرّي  سربب  الالب:
 رررد  توزيرررع البميثرررة، فضررر   ررر   نررروا  

أو بيانرا   /المكتب الذي توجد فيه البميثرة و
االتصرررال الخاصرررة بررره، وذلرررك ألغرررراض 

ُتبرّي   التدابير الت  سُتتخذ الحئا. وينبغ  أ 
 أيضا فترة االحتفاظ بالبميثة.

التغييرر الارارئ  لر   يبرّي  الموظرف الرد:
هاتفره،  إليره ورقر  كرل مر   نروا  المرسرل

 الت  سُتتخذ. التدابير بشأ  ويئد  تمليما 

وفر  حرال مرا إذا  ويمتبر الرد هنا اختياريا.
لرر  يرررد المسررتثمر الممرري  فرر  بلررد المصرردر 

الممرري  فرر   لرر  الالررب، ينبغرر  للمسررتثمر 
بلررد المئصررد أ  ُيميررد البميثررة بمررد انئضرراا 

 .فترة االحتفاظ بها

 

 .يشير إل  المستثمر الممي  الذي قد  الالب *

 .أ  ال استخدا  الالب بمثابة إخاار وما إذا كا  يجوز ،الخاصة بكل مستوى الرد ومهل يمك  استخدامه المستوى الذي يشير إل  **

 مل.ُتبّي  مهل الرد بأيا  الم
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Annexe 5 

 5الملحق 

 

 

 أحداث تتبع البعيثة -سلسلة العمليات

 

 
 
 

 تبادل البريد الوارد

EDA بميثة محتجزة لدى مكتب تبادل البريد الوارد 

EDB رض البميثة  ل  السلاا  الجمركية  ند االستيراد  

EME بميثة محتجزة لدى السلاا  الجمركية  ند االستيراد 

EDC اا  الجمركية ) ند االستيراد(بميثة أ ادتها السل 

EME مغادرة مكتب تبادل البريد الوارد 

EDD وصول البميثة إل  مركز الفرز 

EDE مغادرة البميثة مركز الفرز 

EME الوصول إل  مكتب التوزيع 

EDF بميثة محتجزة ف  مستودع مكتب التوزيع 

EDG مغادرة البميثة مكتب التوزيع لتوزيمها المادي  
EDH ميثة إل  مركز التجميع لتوزيمها )إل  المرسل إليه(وصول الب 

EDX إلغاا  ملية االستيراد 

EME التوزيع )المادي(  ملية فشل 

EME  توزيع نهان 
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Annexe 6 

 6الملحق 

 

 

 

 

  عملية النقل –سلسلة العمليات 
 

 

 

 األحداث المتصلة بعملية النقل

 

PC PRECON )تكوي  الشحنة ف  بلد المصدر( 

RC RESCON )وصول الشحنة إل  بلد المئصد( 

PD PREDES )تكوي  اإلرسالية ف  بلد المصدر( 

RD RESDES )وصول اإلرسالية إل  بلد المئصد( 

CT CARDIT البريد الجوي فحسب( -)شح  الو اا 

RT RESDIT البريد الجوي فحسب( -)تفريغ الو اا 

 

يجرري توليرد بيانرا  أحرداث النئرل دانمرا  لر   مالحظةة اامةة 
 مستوى األو ية.
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Annexe 7 

 7الملحق 

 

 ما المقصود بذلك وما اي اإلجراءات الواجب اتباعها؟ -أحداث المسح المتصلة بالطرود 

 

 وتئردي  سلسرلة الممليرا  فر المستخدمة  نظا  االستم   الئان   ل  اإلنترن   ل  األحداث يرم  هذا المستند إل  إا ع مستخدم 
  .ألحداثلهذه ا تماريف

 

مراحرل سلسرلة  كل مرحلة مر المتصلة بالارود فهما أفضل ف   األحداث م  فه   ملية تسجيلالمستخدمي  وقد أُ ّد بهدف تمكي  
  لنظا .ا مستخدم  بي  استم ما  ذا  نو ية أفضل فيما لزباننه  وتوليد مملوما  أفضل الممليا  لك  يتسن  له  توفير

 

 بذلك وما اي اإلجراءات الواجب اتباعها؟ ما المقصود -أحداث المسح 

 

وهرو يرمر  إلر  توجيره المسرتخدمي  التخراذ اإلجررااا   ُيمرّد هرذا الجردول دلري  لمسرتخدم  نظرا  االسرتم   الئران   لر  اإلنترنر .
مر   السرتم ما تفرادي ا و  وة  ل  ذلك، فإنه يرم  إل  استم ما  تكو  أكثر دقة بشأ  مختلف أحداث المسح. وتئدي  المناسبة
  .؟"، واألصل أ  اإلجابة موجودة ف  تمريف الحدثالبميثة هو وضع "ما قبيل

 

وُيشرار إلر  أكثرر دقرة وتفصري .  فرإنه  يجردو  فيره أحرداثامر  النظرا ،  EMSEVT V3الذي  يسرتخدمو  الصريغة  وبالنسبة للشركاا
  باللو  البرتئال . EMSEVT V3لواردة ف  الصيغة باللو  األبيض وإل  تلك ا  EMSEVT V1األحداث الواردة ف  الصيغة

 

 م حظا  اتبا ه الواجب اإلجراا به؟ المئصود ما الحدث وصف الحدث نوع

AME يبّي  هذا الحدث مكرا  ووقر  إيرداع  الجمع/اإليداع
، وبمرررد إنشررراا هرررذا الحررردث البميثرررة.

مرر   لممالجررةتكررو  البميثررة جرراهزة ل
  .الشبكة البريدية خ ل

ذا المسرررح فررر  الحررراال  وُيجررررى هررر
 التالية:

 نرردما يررودع المرِسررل بميثررة فرر   -
مكتررب البريررد وُيسررلّ  لرره إيصررال 

 بذلك.

 ندما يتسل  سرا   البريرد بميثرة  -
 م  المرِسل إلرسالها.

 ندما ُتابع صورة إليصال دفع  -
أجرررور التخلررريص البريررردي فررر  
إارررار  مليرررة إيداع/شرررراا  برررر 

 اإلنترن .

 ف  الشريك ل إ استم ما ُترسل ال
 اإلجررااا  جميرع وُتّتخرذ .المئصرد

  :المصدر جهة ف  الضرورية

التحئرررررق مررررر  أ  البميثرررررة قرررررد  -
  غادر  بالفمل بلد المصدر.

فررر  حرررال غرررادر  البميثرررة بلرررد  -
المصرردر، ينبغرر  الررب وثررانق 

 اإلثبا .

 الحدثتاريخ  التحئق م  وق / -
EMC  واتبرررررررررراع التمليمررررررررررا 

نرررة المبيّ  الحررردثالمتملئرررة بهرررذا 
المرسل إليره/ قد يتساال ) أدناه.

جهرررة المئصرررد فررر  حرررال  رررد  
 (.توفر أحداث التتبع

 األحررررررررررررررداث
 بجهة المتصلة
 المصدر

EMB  إلرررررررر  الوصررررررررول 
 البريرد تبادل مكتب

  الصادر

 قررررد البميثررررة أ  الحرررردث هررررذا يبررررّي 
 البريرررد تبرررادل مكترررب إلررر  وصرررل 
 .للممالجة جاهزة وأنها الصادر
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AXE ممروضرررررة بميثرررررة 
 السررررررلاا    لرررررر

 األمنيرررة/الجمركيرررة
 التصدير  ند

إذا كانرر  الئوا ررد/الئواني  الوانيرررة 
تئضررر  بوجرررروب  ررررض البمانررررث 
 ل  السلاا  الجمركية  ند  مليرة 
التصدير، فإ  هذا المسح ُيجرى ف  
الوقررر  الرررذي يجرررب خ لررره  ررررض 
البميثرررة  لررر  السرررلاا  الجمركيرررة 
وتخررررج البميثرررة  نررردها مررر  ُ هررردة 

  .المستثمر الممي

 الوانيررة الئررواني /الئوا ررد كانرر  إذا
 البمانررررث  ررررض بوجرررروب تئضررر 
  مليررة  نررد األمنيررة السررلاا   لرر 

 ف  ُيجرى المسح هذا فإ  التصدير،
  ررررض خ لررره يجرررب الرررذي الوقررر 
 األمنيرررررة السرررررلاا   لررررر  البميثرررررة
 ُ هررردة مررر   نررردها البميثرررة وتخررررج
 .الممي  المستثمر

  

AXE لدى محتجزة بميثة 
 السررررررررررررررررررررررررلاا 

 األمنيرررة/مركيرررةالج
 التصدير  ند

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما ُتئررررر 
السررررررلاا  الجمركيررررررة أو األمنيررررررة 

وقرررد يتئررررر ذلرررك . احتجررراز البميثرررة
ألسرررررررباب أمنيرررررررة  نررررررردما تكرررررررو  
المسررتندا  ناقصررة أو  نرردما يتمرري  
استكمال إجررااا  إداريرة أو  نردما 
تحترروي البميثررة  لرر  مررواد ممنو ررة 

يررة مرر  األهم م حظررة: أو مئلّرردة.
بمكررا  أ  ُتسررتخد   فرر  هررذا الحرردث 
الرموز المناسربة للبمانرث المحتجرزة 

وفيمرا يلر   لدى السلاا  الجمركيرة.
 قانمرة الرمروز الواجرب اسرتخدامها:

UPU CL 111 - Item customs 

retention codes.. 

 

AXE أ ادتهررررررررا بميثررررررررة 
 السررررررررررررررررررررررررلاا 

 األمنيرررة/الجمركيرررة
 التصدير  ند

ود ُيجرررررى هررررذا المسررررح  نرررردما تمرررر
البميثررة فرر  ُ هرردة المسررتثمر الممرري  
بمررررررد  رضررررررها  لرررررر  السررررررلاا  
الجمركيررة أو السررلاا  األمنيررة  نررد 
التصررررردير أو بمرررررد تحريرهرررررا مررررر  
السررلاا  الجمركيررة أو األمنيررة  نررد 
التصرردير وتكررو  جرراهزة لمواصررلة 

مرررر   م حظررررة:. ممالجتهررررا الحئررررا
األهميررة بمكررا  أ  ُتسررتخد   فرر  هررذا 

ة للبمانرررث الحررردث الرمررروز المناسرررب
التررر  أُذ  بتحريرهرررا مررر  السرررلاا  

وفيمرا يلر  قانمرة الرمروز  الجمركية.
 - UPU CL 201 الواجب استخدامها:

Cus-toms release status codes. . 
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AXE البميثررررررة احتجرررررراز 
 تبررادل مكتررب لرردى
 الصادر البريد

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما يتئررررر 
احتجررراز بميثرررة لررردى مكترررب تبرررادل 

ر قبرررل إدراجهرررا فررر  البريرررد الصررراد
وقررد يتئرررر ذلررك  نرردما . اإلرسررالية

يصرريب البميثررة  اررب أو  نرردما ال 
يسّجل  ليهرا المنروا  ويئتضر  ذلرك 

 إجراا بحث مستفيض.

وقررد ُيجرررى هررذا المسررح أيضررا  نرردما 
تكررو  المسررتندا  المتملئررة بالتصررردير 
ناقصة )الفاتورة أو شرهادة التصردير(، 
أو  نرردما تئتضرر  البميثررة فحوصررا  

منية إضافية أو  ندما ال يكو  مو رد أ
مرر   م حظررة:. الرحلررة الجويررة قريبررا

األهميرررة بمكرررا  أ  تُسرررتخد   فررر  هرررذا 
الحدث رموز اإلجراا الواجب اتخراذه 

وفيمررا يلرر  قرروان   والسرربب المناسرربة.
 CL 112  الرموز الواجب اسرتخدامها:

و يُسررررمح كررررذلك برررربمض  CL 113و
 .  CL 112/113التراكيب م  الئانمتي 

 

AXX مليرررررررررة إلغررررررررراا  
 التصدير

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما يتئررررر 
وقد يتئرر ذلك  إلغاا تصدير البميثة.

 ندما يالرب المرِسرل إ رادة البميثرة 
وقرد يتئررر ذلرك أيضرا ألسرباب  إليه.

أمنيررة،  نرردما ُتكتشررف بميثررة ممنرروع 
وقد يحدث ذلرك فر   تصديرها، إلخ.

أي مرحلررة مرر  مراحررل الممليررة برري  
وقرد يحردث  .EMCو  EMA الحردثي

فرر  بمررض الحرراال  أ  ُتلغرر   مليررة 
،  EMCالتصرردير أيضررا بمررد الحرردث

 ندما تئرر السرلاا  األمنيرة إ رادة 
م  األهمية بمكرا   م حظة: البميثة.

أ  ُتسررتخد  فرر  هررذا الحرردث رمرروز 
 اإلجرراا الواجررب اتخرراذه المناسربة.

وفيمررا يلرر  قانمررة الرمرروز الواجررب 
 CL 112 - Item event " استخدامها:

reason codes. ." 
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AME مكترررررررب مغرررررررادرة 
 البريرررررررررد تبرررررررررادل
 الصادر

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما ُتررردرج 
البميثررة الُمصررّدرة فرر  و رراا و نررد 
تجهيررز اإلرسررالية إلرسررالها إلرر  بلررد 

  مئصد ممي .

إذا اسُتخد  هذا الحدث فر   :مالحظة
حرررال إ رررادة بمانرررث، فمررر  األهميرررة 

المناسرب مر  بمكا  استخدا  الرمرز 
مرررع هرررذا   CL 112قانمرررة الرمررروز

  الحدث.

 مو رد وترأخر EMC الحردث ت ّ  إذا
 الحرررردث وفررررق المئرررررر الوصررررول

EMD المممررررول لإلجررررراا وابئرررا 
 تئرد  أ  المصردر لجهة ينبغ ف ،به

 مر  للتحئرق المئصرد جهة إل  البا
 مكترب /المارار فر  البميثة ممالجة
  .التبادل

 جهررة لرردى تترروافر أ  المفيررد ومرر 
 الخاصرررة تسرررلي ال قانمرررة المصررردر
 أ  تبرررّي  والتررر  الجويرررة بالرحلرررة
 بلررد ماررار فرر  ُسررلّم  قررد الشررحنة
 .المئصد

 

SEAEAP المسرررربق اإلشررررمار 
 باإلرسالية

مملومررررا   PREDES ترررروفر رسررررالة
 إرسرررال وشرررح  أو يرررة مليرررة   ررر 

مرر   (والُملررب كيرراساأل )مثررل بريديررة
مستثمر  ُمرسلة م  نفس النوع والفنة

وُتول رد هرذه الرسرالة  .آخرر ممري  إلر 
ف  مكتب تبادل المصدر وُترسل إل  

وُتسرتخد  هرذه  مكترب تبرادل المئصرد.
ررل إلرر   الرسررالة كإشررمار مسرربق ُيرس 
المستثمر الممي  ف  بلد المئصرد كمرا 

فيمررا  حسررابا تسرروية الُتسررتخد  فرر  
وهرررر  . برررري  المسررررتثمري  الممينرررري 

 برررارة  ررر  مئابرررل إلكترونررر  لبيرررا  
وقررروان   CN 31الرررورق  اإلرسرررالية 
ولصررانق األو يررة  CP 87 الاريــرـق

  وقانمة البمانث.

األحررررررررررررررداث  
المتصرررررررررررررررلة 
 بمملية النئل

SEAERP المسرررربق اإلشررررمار 
 باإلرسررررررررررررررررراليا 

 المجّممة

 مملومرررا  PRECON رسرررالة تررروفر
 مررر  مجمو رررة أي مرررا، شرررحنة  ررر 

 إ رردادها يجررري الترر  البريررد أو يررة
 ايررا  شرركة إلر  تسرليمها بغرض

 الممينررررْي  المسررررتثمرْي  برررري  هررررالنئل
 الرسرررالة هرررذه وُتسرررتخد  .الممنيررري 
ه كإشمار  الممري  المسرتثمر إلر  ُيوج 
 تيسررير أجررل مرر  المئصررد، بلررد فرر 

 لممالجرررة ال زمرررة المررروارد تخاررريا
  ررر   برررارة وهررر . الررروارد البريرررد
 التسرلي  قروان  لنسرخ إلكترونر  مئابل

 الترر ) CN 41و CN 38 الورقيررة
 بلرررد فررر  الممررري  رالمسرررتثم يرسرررلها
 فرر  الممرري  المسررتثمر إلرر  المصرردر

 (.المئصد بلد
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AME إلرررررررر  الوصررررررررول 
 البريرد تبادل مكتب
  المابر

 تصرررل  نررردما المسرررح هرررذا ُيجررررى
 المرابر البريرد تبادل مكتب إل  بميثة

 بالمكشررروف  برررورا  رررابرة كبميثرررة
 هرذا وُيجررى .آخرر بلرد إلر  موّجهرة
 مكترب إل  تصل  ندما أيضا المسح
 موجهررة بميثررة المررابر البريررد دلتبررا
 .آخر بلد إل  خاأ

 إل  الحدث هذا مسح إرسال وينبغ 
 المصرردر بلررد فرر  الممرري  المسررتثمر

 كرا  إ  المئصرد بلد ف  نظيره وإل 
 .  ممكنا ذلك

 بميثرررررة" الالرررررب نررررروع اسرررررتخدا 
"  ابرة/توجيهها مماد/خاأ موجهة

 بشرررأ  مملومرررا   لررر  للحصرررول
  .البميثة وضع

 األحررررررررررررررداث
 صرررررررررررررررلةالمت

 المبور بمملية

AME مكترررررررب مغرررررررادرة 
 المابر البريد تبادل

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما تغرررادر 
بميثة  ابرة، سربق أ  صردر بشرأنها 

، مكترب تبرادل المبرور، EMJالحدث 
أي  ندما ُتدرج ف  و راا إلرسرالية 
ررررل إلرررر  البلررررد مئصررررد  ُكّونرررر  لترس 

وينبغرررر  أ  ُترسررررل هررررذه البميثررررة. 
مرْي  الرسرررررالة إلررررر  كررررر  المسرررررتث

الممينرري  للبلررد مصرردر البميثررة ولبلررد 
 مئصدها.

مررررر  األهميرررررة بمكرررررا   :مالحظةةةةةة
اسرررتخدا  الرمرررز المناسرررب مرررع هرررذا 

 CL 204الحرردث مرر  قانمررة الرمرروز

(Item transit stream codes).  

 بميثرررررة" الالرررررب نررررروع اسرررررتخدا 
"  ابرة/توجيهها مماد/خاأ موجهة

 بشرررأ  مملومرررا   لررر  للحصرررول
 .البميثة وضع

 داثاألحرررررررررررررر
 المتصرررررررررررررررلة

 المبور بمملية

EAPERP اإلشرمار  ل  الرد 
 بالشحنا  المسبق

 قد البريد أ  RESCON رسالة تؤكد
 وحردة فر  الايررا  شركة م  اسُتل 
 كمرا .المئصرد بلرد فر  الجروي البريد
 و يررةاأل  رر  مملومررا  ترروفر أنهررا
 التررر  الشرررحنة  ليهرررا تحتررروي التررر 

 بلرررد فررر  الممررري  المسرررتثمر أجررررى
  نررررد لهررررا ضررررونيا حامسرررر المئصررررد
 أو الايررا  شرركة ِقبرل م  توزيمها
 بمرد أو األرض  ل  الممالجة وكيل
 .بئليل ذلك

 األحررررررررررررررداث 
 المتصرررررررررررررررلة

 النئل بمملية

EAPEAP اإلشرمار  ل  الرد 
 باإلرسالية المسبق

 وصرررررول RESDES رسرررررالة تؤكرررررد
 بلررررد تبررررادل مكتررررب إلرررر  اإلرسررررالية
  ررررر  مملومرررررا  وتررررروفر المئصرررررد
 المسرتثمر قبرل مر  المستلمة األو ية
 ثرر ، ومرر  المئصررد، بلررد فرر  الممرري 
 المصررردر بلرررد فررر  المسرررتثمر يملررر 

 البريررررد فيررره سررريكو  الرررذي الوقررر 
 .ذلك له ويتأكد للممالجة جاهزا
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AME إلرررررررر  الوصررررررررول 
 البريرد تبادل مكتب
 الوارد

 مسرررح حررردث أول الحررردث هرررذا ُيمررردّ 
 إلررر  وصرررولها  نرررد للبميثرررة ُيجررررى
 فرتح وبمرد دالوار البريد تبادل مكتب
 الحررردث هرررذا مسرررح ويؤكرررد. الو ررراا
 تبرررادل مكترررب إلررر  البميثرررة وصرررول
 .الوارد البريد

 اسرررت  ) اإلرسرررالية وصرررول  نرررد
 أ  دو  ولكررر ( RESDES رسرررالة
 بهرا، الخراص EMD الحدث ُيسّجل
 البمانررث أو األكيرراس جميررع ُتمررال ج
  .المئصد بلد تبادل مكتب ف 

 الحررردث بيانرررا  اسرررتخدا  ويمكررر 
EMD  توقرررعالم الوقررر  سرررابلح 
 البميثررة فيرره ُتسررلّ  أ  ينبغرر  الررذي
 فر  المنشورة التوزيع لممايير وفئا

 .الشبكية البريدية الارود مجمو ة

 األحررررررررررررررداث
 بجهة المتصلة
 المئصد

AEE لدى محتجزة بميثة 
 البريرد تبادل مكتب
 الوارد

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما يتئررررر 
احتجرراز البميثررة لرردى مكتررب تبرررادل 

الرروارد بسرربب مماينررة  اررب البريررد 
فيهررا أو  ررد  تسررجيل المنرروا   ليهررا 
أو بسرربب اكتشرراف  يررب آخررر  لرر  
مسرررتوى البميثرررة  رررادة مرررا يئتضررر  

وُيجررى  إ رداد ورقرة تحئيرق بشرأنه.
هرررذا المسرررح أيضرررا  نررردما ال يمكررر  
مواصرررلة ممالجرررة البميثرررة لسررربب ال 

وقرررد يكرررو  .   قرررة لررره بالجمرررارك
أو  السرربب متصرر  بالمسررانل األمنيررة

الظرررروف المناخيرررة أو أي ظرررروف 
م  األهمية بمكرا   م حظة: أخرى.

أ  ُتسررتخد   فرر  هررذا الحرردث رمرروز 
اإلجرررراا الواجرررب اتخررراذه والسررربب 

وفيمررا يلرر  قرروان  الرمرروز  المناسرربة.
 CLوCL 112  الواجرب اسرتخدامها:

و ُيسمح كذلك ببمض التراكيب  113
 .  CL 112/113م  الئانمتي 

  

AEE ثررررررةالبمي  رررررررض 
 السررررررلاا   لرررررر 

  نررررررد الجمركيررررررة
 االستيراد

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نرررد  ررررض 
البميثرة  لر  السرلاا  الجمركيررة أو 

ويمكررررر  . إتاحتهرررررا لهرررررا لفحصرررررها
اسرررررتخدا  هرررررذا الحررررردث لممليرررررا  
التخليص الجمرك  الت  ُتجرى  ر  

ويبرّي  رمرز مر  قانمرة الرمروز  ُبمد.
CL 200 . مكتب  الجمارك الممن 

 اسرتخدا  بمكرا  األهميرة م  :مالحظة
 مرر  الحرردث هررذا مررع المناسررب الرمررز
 CL 200 (Customsالرمررروز قانمرررة

office facil-ity type codes). 
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AMA لدى محتجزة بميثة 
 السررررررررررررررررررررررررلاا 

  نررررررد الجمركيررررررة
 االستيراد

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما تئررررر 
السلاا  الجمركية احتجاز البميثرة، 
مث   ندما يئتض  األمر دفع رسو  

ما تكررو  المحتويررا  مشرربوه أو  نررد
فيهررررررا أو  نرررررردما تكررررررو  بمررررررض 

  المستندا  ناقصة.

مرررر  األهميرررة بمكررررا  أ   :مالحظةةةة
ُتسرررتخد   فررر  هرررذا الحررردث الرمررروز 
المناسررربة للبمانرررث المحتجرررزة لررردى 

وفيما يل  قانمة  السلاا  الجمركية.
 UPU الرمروز الواجرب اسرتخدامها:

CL 111 - Item customs retention 

codes.. 

ُتحتجز البمانث ،   بمض األحيا ف
 لفترررررة لررردى السرررلاا  الجمركيرررة

 وقرد مختلفرة. وذلك ألسرباب اويلة
 يحرردث أ  يكررو  مسررتند ناقصررا و/

يتالرررب األمرررر إ ررر   المرسرررل  أو
 هررراتي  الحرررالتي ، قرررد وفررر . إليررره
جهرررة المصررردر مررر  جهرررة  الررربت

 اتخاذ التدابير ال زمة.المئصد 

 ويوّفر بمض المستثمري  الممينري 
احتجررررراز  مملومرررررا   ررررر  سررررربب

  .فاتورة(مثل  د  وجود )البميثة 

التخلريص الجمركر   وُتنشر أوقرا 
فررر  مجمو رررة  الخاصرررة بكرررل بلرررد

 .الارود البريدية الشبكية

 األحررررررررررررررداث
 بجهة المتصلة
 المئصد

EDC 
 

 أ ادتهررررررررا بميثررررررررة
 السررررررررررررررررررررررررلاا 

  نرررررد) الجمركيرررررة
 (االستيراد

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما تميررررد 
يرررة البميثرررة التررر  السرررلاا  الجمرك

. تصبح ف  ُ هدة المؤسسة البريدية
ويمكررررر  اسرررررتخدا  هرررررذا الحررررردث 
لممليررا  الممالجررة الجمركيررة الترر  

 ُتجرى    ُبمد.

 بمكرررررا  األهميرررررة مررررر  :مالحظةةةةةة
 هرررذا مرررع المناسرررب الرمرررز اسرررتخدا 
 CL 201الرمروز قرانمت  م  الحدث

(Customs release status codes)  
-CL 200 (Customs office facil و

ity type codes). 

  

AME مكترررررررب مغرررررررادرة 
 الوارد البريد تبادل

 بالنسرربة :م حظررة
 للمسررررررررررررررررررتثمري 

 الررررررذي  الممينرررررري 
 صرريغة يسررتخدمو 

 EMSEVT النظرا 

V1،  هررررررررذا فررررررررإ 
 يئابررررررررل الحرررررررردث
 released"" الحدث

from customs" 
 المحررررة البمانررث)

 السررررررررلاا  مرررررررر 
 (الجمركية

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما تغرررادر 
ميثررة مكتررب التبررادل، بغررض النظررر ب

ويبررّي    رر  اإلجرررااا  الجمركيررة.
هررذا المسررح أ   مليررة الممالجررة فرر  
مكتب التبادل قرد انتهر  وأ  البميثرة 
جررراهزة لمواصرررلة ممالجتهرررا الحئرررا 
)النئرررل إلررر  مدينرررة أخررررى أو إلررر  
مركز الفرز أو إل  مستودع اإليداع 

  أو مباشرة لتوزيمها(.

بمكررررا  أ  مرررر  األهميرررة  :مالحظةةةة
ُتسرررتخد  مرررع هرررذا الحررردث الرمررروز 

 CL 202المناسبة مر  قانمرة الرمروز

(Customs classifications codes) ،
وإذا كانرررر  البمانررررث بمانررررث  ُممرررراد 
توجيههررررررررا إلخضررررررررا ها لممليررررررررة 
التخليص الجمركر   ر  ُبمرد فيجرب 

 CLاسررتخدا  رمرروز قانمررة الرمرروز

200 (Customs office facility type 

codes) ذا جرى اسرتخدا  المناصرر إ
 ذا  الصلة م  الرسالة. 
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AEE إل  البميثة وصول 
 الفرز مركز

إذا كرررا  يتمررري  ممالجرررة بميثرررة فررر  
مركز الفرز بمد ممالجتها ف  مكتب 
التبادل، فإ  هذا المسرح ُيجررى  نرد 
. وصررول البميثررة إلرر  مركررز الفرررز
ويختلررف مركررز الفرررز  رر  مكتررب 

زع التوزيررررررع أل  البمانررررررث ال تررررررو
انا قرررا مررر  مكترررب الفررررز فهرررو ال 
يمثل إال مرحلرة مر  مراحرل سلسرلة 
الممالجرررة ويجرررري توجيررره البمانرررث 

ويمكررر  . لمواصرررلة ممالجتهرررا الحئرررا
إجررراا هررذا المسررح ثانيررة فرر  مركررز 

  فرز آخر الحئا.

وُيجرى هذا المسح ف  حال أُدرج  
بميثة مباشرة فر  شربكة بلرد المئصرد 

  هرررذه وفررر. تابيئرررا التفاقرررا  ثنانيرررة
الحالة، يكو  هرذا المسرح أول مسرح 

وإذا كررا  . ُيجرررى فرر  بلررد المئصررد
مركررررز الفرررررز هررررو مكتررررب توزيررررع 

  EMGالبميثة، فينبغر  مسرح الحردث
  وضا    ذلك.

 

AEA البميثررررررة مغررررررادرة  
 الفرز مركز

 تغرررادر  نررردما المسرررح هرررذا ُيجررررى
 توجيرره ويمكرر . الفرررز مركررز بميثررة
 إلررر  أو أخررررى مدينرررة إلررر  البميثرررة
. لتوزيمهرا مباشرة أو إيداع مستودع

 فر  ثانيرة المسرح هرذا إجراا ويمك  
 .الحئا آخر فرز مركز

 

AME إلرررررررر  الوصررررررررول 
 التوزيع مكتب

ُيجررررى هرررذا المسرررح  نررردما تصرررل 
بميثة إل  نئاة تنتهر   نردها  مليرة 
التوجيرررررره وال يبئرررررر  إال توزيمهررررررا 

ويمك  أ  تكو  هذه النئاة  النهان .
ودع مكترررب مكترررب توزيرررع أو مسرررت

 التوزيع.

وقرررد تئتضررر  ، قرررد يحررردث ترررأخير
قررد تالررب  البميثررة ممالجررة  اجلررة.

إليره أ   جهة المصدر م  المرسرل
يتصررل بهررا مرر  أجررل تنظرري   مليررة 

  ف  أسرع وق  ممك .التوزيع 

  

AEE فرر  محتجررزة بميثرة 
 مكترررررب مسرررررتودع
 التوزيع

ُيجررررى هرررذا المسرررح فررر  الحررراال  
 التالية:

 ارب أو   ندما يصريب البميثرة -
ال يكو   ليها  نوا  مسّجل أو 
يكرررو  بهرررا  يرررب آخرررر يجمرررل 

 توزيمها أمرا مستحي .

 ندما تكو  البميثة محتجزة ف   -
انتظررار دفررع الرسررو  الجمركيررة 
أو إتمرررررررررا  المرسرررررررررل إليررررررررره 

  اإلجرااا  الجمركية؛

 بناا  ل  الب الزبو . -
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AEE البميثررررررة مغررررررادرة 
 التوزيررررررع مكتررررررب
  المادي لتوزيمها

 تغرررادر  نررردما المسرررح هرررذا ُيجررررى
 مسررررتودع/التوزيررررع مكتررررب البميثررررة
 الممنر  الفررز مركرز/التوزيع مكتب
 .التوزيع بمملية

 

AEE إل  البميثة وصول 
 التجميررررررع مركررررررز

 إلرررررر ) لتوزيمهررررررا
 (إليه المرسل

 ووقرررر  ترررراريخ المسررررح هررررذا يبررررّي 
 التجميررع مركررز إلرر  البميثررة وصررول

 بريررد، صررندوق آلرر ، إيررداع مركررز)
 ليتسلّمها.( إلخ بنزي ، محاة ر،متج

 هرررذا إجرررراا ويمكررر . إليررره المرسرررل
 إل  البميثة تصل  ندما أيضا المسح
 البريرررد صرررندوق فررر  بريرررد مكترررب
 نرراا   جمررارك مكتررب إلرر  أو الماكررث
 إتمرا  بمد إليه المرسل يتسلّمها حيث

 هرررذا وُيمررردّ . الجمركيرررة اإلجررررااا 
 ممرررره ينتهرررر  حرررردث آخررررر الحرررردث
  .الممالجة زم  حساب

 

AEX مليرررررررررة إلغررررررررراا  
 االستيراد

ر مررا  ُيجرررى هررذا المسررح  نرردما ُيئررر 
 يل :

 د  تسلي  البميثة إل  المرسل إليره،  -
نظرا ألنها محتجزة لردى السرلاا  

 الجمركية أو األمنية مث ؛

 تدمير البميثة؛ -

إ رررررررادة البميثرررررررة دو  إجرررررررراا  -
 محاولة توزيع.

مرررر  األهميرررة بمكررررا  أ   :مالحظةةةة
فررر  هرررذا الحررردث رمررروز  ُتسرررتخد  

اإلجرررراا الواجرررب اتخررراذه والسررربب 
وفيمرا يلر  قروان  الرمروز  المناسربة.

 CLو CL 112الواجرب اسرتخدامها:

و ُيسررررررررمح كررررررررذلك برررررررربمض  113
  CL 112/113التراكيب م  الئانمتي 
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AME  التوزيع  ملية فشل 
 (المادي)

ُيجرى هذا المسح بمرد فشرل محاولرة 
المرسرل  التوزيع المادي للبميثة إلر 

وُيمررّد هررذا الحرردث آخررر حرردث  إليرره.
 ينتهر  ممرره حسراب زمرر  الممالجررة

وفررر  حالرررة البمانرررث التررر  ال يمكررر  
بمررررد كررررل محاولررررة مرررر   توزيمهررررا:

محرررراوال  التوزيررررع المتفررررق  لرررر  
 ررررددها مسرررربئا، ينبغرررر  للمسررررتثمر 
الممررري  الممنررر  بممليرررة اإل رررادة أ  
يشررير دانمررا إلرر  سرربب اإل ررادة فرر  

 . EMHالحدث

مررررر  األهميرررررة بمكرررررا  أ   :ةمالحظةةةةة
تُستخد   ف  هذا الحدث رمروز اإلجرراا 
. الواجررررب اتخرررراذه والسرررربب المناسرررربة
وفيمرررا يلررر  قررروان  الرمررروز الواجرررب 

ويُسرمح  CL 113و CL 112استخدامها:
كرررررررذلك بررررررربمض التراكيرررررررب مررررررر  

  . CL 112/113الئانمتي 

 األحررررررررررررررداث  
 ببلرررد المتصررلة

 - المئصررررررررررررد
 األحررررررررررررررداث

 النهانية

AME  ُيجرررررى هررررذا المسررررح  نرررردما ُتسررررلّ   نهان  توزيع
البميثرررة إلررر  المرسرررل إليررره، و نرررد 
الحصررول  لرر  إثبررا  التسررلّ  و نررد 
. تسررجيل ترراريخ ووقرر  هررذا الحرردث
ويمكرر  إجررراا هررذا المسررح مباشرررة 
 نرررررد التوزيرررررع إذا سرررررمح  برررررذلك 
الممدا  التئنية وإذا كان  المحاا  
المحمولرررررة متررررروافرة، كمرررررا يمكررررر  

يررو  )أو( حالمررا إجررراؤه فرر  آخررر ال
يمررود الموظفررو  الممنيررو  بررالتوزيع 
إلرررررر  مسررررررتودع مكتررررررب التوزيررررررع 
ويسررجلو  كررل المملومررا  فرر  نظررا  

ومررررع هررررذا الحرررردث ينتهرررر  . التتبررررع
حساب زم  الممالجة، إال إذا أُجري 

  EMHهذا المسرح بمرد مسرح الحردث
وكرررا  حسررراب زمررر  الممالجرررة قرررد 

 أوقف بالفمل.

ف  حال حدوث مشكل فيما يخرص 
  : EMIحدثال

قررررد ترررررى جهررررة المصرررردر أ   -
تأخيرا قد حصل فتستفسر  ر  

  السبب.

، قد تكو  البميثة ُسلّم  بالفمرل -
يصررّرح أنهررا  المرسررلغيررر أ  

ُتسررررلّ  إلرررر  المرسررررل إليرررره لرررر  
يرت   هرذه الحالرة وف  الصحيح.

 المكتوب تابيق إجراا اإلثبا 

ويجررررب  لرررر  جهررررة . للتسررررلي 
المئصرررد أ  تتحئرررق مررر  اسررر  

 البميثرة والمرسرل إليره:مسرتل  

بميثة ممال جٌة ممالجًة سرليمة أو 
موجهرررة توجيهرررا خاأ/ُمسرررلّمة 

وإذا اسُتنفد   إل  جهة خاانة.
ينبغرر  التمرراس  جميررع الحلررول،

  تصريح م  المرسل إليه.

 

 

 


